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Executive summary 

The purpose of this paper is to estimate the value of the equity and stock price of the Danish com-

pany Danisco A/S. The evaluation of the company’s equity will be based on information from a stra-

tegic as well as financial analysis of the company.  

 

From the strategic analysis we have learned that Danisco is a world leader in food ingredients, en-

zymes and bio-based solutions. Through innovation the company has created a strong product range 

that meets the markets demands for healthier and safer products. The main conclusion from the stra-

tegic analysis is that the company’s has a strong and unique technology platform. It is concluded 

that the company has the recourses and competences to exploit the market expansions. 

 

The financial analysis is based on historical information from the income statement and the balance 

sheet over the past five years. The analysis shows that the ratio of the company have been falling 

throughout the years. In particular, the last accounting period has been very bad for the company. 

The reason for the falling ratio is mainly items characterized non permanent. The future growth is 

based on the permanent revenues. The financial analyses shows a minor fall in the ratios of the per-

manent revenues. 

 

The information from the strategic and financial analysis will be used to form the future budget, 

which is an important part in the evaluation. The weighted average capital cost has been estimated to 

be 6,87% and the constant growth rate in the terminal period has been estimated to 5,2%. 

 

Using the RIDO model as an evaluation tool Daniscos stock can be estimated to a share price of 435 

as of 1 March 2010. This is more than the price at the stock marked. A share of the companies eq-

uity, could be acquired the 1. March 2010 for a price of 381 DDK. The estimated value is subject to 

a stress test of the underlying value drivers, which clearly shows that the estimated value is very 

sensitive to changes in the constant growth rate in the terminal period and WACC. 
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1. Indledning 
Investors incitament for at indskyde kapital i en virksomhed bygger på en forventning om, at man 

som investor vil opnå et større og mere attraktivt afkast holdt op i mod alternative investeringsmu-

ligheder. Eftersom der altid er en risiko forbundet med at invester i en virksomhed, vil kapitalind-

skydere kræve et risikojusteret afkast i form af en risikopræmie. 

 

Børsnoterede virksomheder værdiansættes løbende af analytikere og investorer, hvor det vurderes 

om aktien er over- eller undervurderet. Markedsprisen afspejler virksomhedens værdi og bliver fast-

lagt af markedet, baseret på informationer fra virksomheden. Forventninger til fremtidig indtje-

ningsmuligheder danner grundlag for markedsprisen og værdiansættelser er i den forbindelse et vig-

tigt værktøj for analytikere, investorer og øvrige interessenter til at forbedre deres beslutningsgrund-

lag. Der er mange forskellige anbefalinger for den samme aktie, hvilket skyldes, at værdiansættel-

sesprocessen er præget af subjektive vurderinger som dermed kan give forskellige resultater. 

 

Som det fremgår af pressen er Danisco blandt de virksomheder der har svært ved at holde aktiekur-

sen oppe på grund af faldende forventninger til fremtidige indtjening. Daniscos aktiekurs var d. 1. 

marts 2010 på 380,80 som er en stigning på over 200% i forhold til kursen d. 01. maj 2009. I de se-

neste 5 år har Daniscos aktiekurs været meget varierende hvilket ses af nedenstående figur 1.1 

Overordnet viser figur 2.1. at Daniscos aktiekurs følger trenden for OMXC20.  

 

Figur 11 Oversigt over aktiekursudvikling, Danisco vs. OMXC20 - maj 2004 til marts 2010 
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Kilde: www.nasdaqomxnordic.com  
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Den højeste aktiekurs i perioden er 527,00 primo maj 2006 og den laveste kurs er 148,75 primo 

marts 2009. I perioden fra maj 2006 til marts 2009 har Daniscos markedspris været faldende, hvilket 

betyder at selskabet i perioden ikke har formået at skabe værdi for ejerne. 

 

Nærværende opgave vil foretage en strategisk analyse og værdiansættelse af Danisco for at estimere 

den reelle værdi af Danisco og sammenholde den med markedsværdien, for at vurdere om Danisco 

vil være en god investering for investorer. 

 

1.1 Formål / Valg af virksomhed 
Baggrunden for valget af Danisco A/S (herefter Danisco) bygger delvist på forholdet om svingende 

råvarepriser som har påvirkning på fødevareproducenter og leverandører hertil, samt Daniscos ud-

melding om frasalg af sukkerdivisionen.  

 

Det er interessant at se hvordan selskabet klarer sig igennem tider med svingende råvarepriser samt 

energipriser. Dette forhold har været med til at Danisco har haft svært ved at holde de fastsatte mål 

for indtjeningen.  

 

Herudover er det af væsentlig betydning hvordan selskabets frasalg af sukker divisionen, påvirker 

selskabets fremtidige indtjeningsmuligheder. Aktiviteten i sukker divisionen har været nedadgående 

de seneste par år, men er dette medvirkende til at koncernens fremtidige indtjeningsmuligheder er 

forbedrede? 

 

Til sidst skal det bemærkes at det i pressen siden frasalget af sukker divisionen har været diskuteret 

om Danisco efter salget af sukker divisionen kan være et muligt opkøbs emne.1 

 

1.2 Problemfelt 
De ovennævnte problemstillinger og dilemmaer har ført til nedenstående problemformulering.   

 

                                                   
1 Børsen “kapitalfonde kredser om Danisco”, den 21. juli 2008 & Business.dk ”Danisco tilbage som opkøbskandidat”, 
den 22. februar 2010 
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Problemformulering: 

Hvad er værdien af Daniscos aktie pr. 1. marts 2010, og kan det anbefales investor at 

købe Danisco A/S aktien på baggrund af data tilgængelig pr. 1 marts 2010? 

 

Som aktionær må man overveje hvorvidt man skal sælge eller investerer yderligere i Danisco A/S. 

Det er derfor opgaven at give en anbefaling til aktionærerne om hvorvidt de skal købe eller sælge. 

 

På baggrund af ovenstående problemformulering udarbejdes der en strategisk analyse samt en regn-

skabsanalyse, med udgangspunkt i disse at estimere den reelle værdi af Danisco A/S. Værdiansæt-

telsen udarbejdes ud fra investorsynsvinkel pr. 1. marts 2010.  

 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse, regnskabsanalysen og værdiansættelsen vil opgaven 

søge at svare på nedenstående spørgsmål: 

• Strategisk analyse 

o Hvordan vil samfundsmæssige påvirkninger fra omverdenen påvirke Daniscos evne til 
at skabe værdi?  

o Hvad er koncernens kernekompetencer og konkurrencesituation? 

o Hvilke ressourcer og kompetencer skaber værdi for Vestas? 

• Regnskabsanalyse 

o Hvordan har Daniscos regnskabsmæssige udvikling været med udgangspunkt i årene 
2004/05– 2008/09? 

• Budgettering 

o  Hvilke faktorer påvirker budgettet og hvordan? 

o  Hvordan skal faktorerne prioriteres og hvorfor? 

 

• Værdiansættelse 

o Hvilken værdiansættelsemodel er mest anvendelig til anvendelse af værdiansættelse af 
Danisco A/S? 

o Hvad er ejernes afkastkrav, og hvad betyder det for den efterfølgende værdiansættel-
se? 

o Hvordan stemmer den estimerede værdi af egenkapitalen til den faktiske bogførte 
egenkapitalværdi? 

o Hvordan kan ændringer i de opstillede budgetforudsætninger påvirke værdiansættel-
sen af Danisco? 
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1.3 Afgrænsning 
Opgaven er skrevet ud fra investorssynsvinkel, hvorfor der alene inddrages offentlig tilgængeligt 

materiale, og opgaven indeholder således ikke intern viden eller andet internt materiale fra Danisco. 

 

Opgaven vil alene tage udgangspunkt i Danisco konsernen dvs. de konsoliderede tal. Særlige 

forhold vedrørende moderselskabet vil ikke blive inddraget, og der vil ikke blive foretaget en 

særskildt analyse af de enkelte datterselskaber eller associerede selskaber. 

 

Læser forudsættes af have kenskab til terorier, modeller og praksis, som indgår i undervisningen på 

cand.merch.aud studiet, hvorfor der kun i begrænset omfang vil blive redegjordt for den teori mv., 

der indgår i afhandlingen.  

 

Analysen omhandler de seneste 5 regnskabsår, som omfatter perioden 1. maj 2004 til 30. april 2009. 

Denne periode vurderes at være tilstrækkelig til at danne baggrund for værdiansættelse af selskabet 

pr. 1. marts 2010. Der vil blive lagt primær vægt på perioden fra 1. maj 2006 til 30. april 2009, da 

der for denne periode er offentligjort segmenteret tal der kun vedrører ingrediensforretningen og 

ikke inkluderer tal fra den frasolgte sukker divisionen. 

 

I forbindelse mad at Danisco har frasolgt sukker virksomheden, vil budgetterne for de kommende 

perioder skule foregages uden at inddrage sukker segmentet. Det er dog ikke muligt på baggrund af 

det offentlige tilgængelige materiale at udskilde sukker divisionen fuldstændigt. Der er hvor det er 

muligt foretaget analyse seperart for ingrediens divisionen og ved de resterende er der inddraget 

sukker segmentet, selv om dette er misvisende. 

 

Daniscos koncernstruktur er unik, hvorfor en sammenligning med konkurrenter der ikke har samme 

struktur, vurderes at have lav informationsværdi. Der vil dog på hovedforretningsniveau, hvor det er 

muligt foretages sammenligning med branchens generelle udvikling. 

 

Alle beløb under værdiansættelsen er i løbende priser, således at alle forventede stigninger og fald 

under omsætning, omkostninger, balanceposter mv. er inklusiv inflasion. 
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Opgaven afsluttes marts 2010 hvorfor data indsamlingen er afsluttet den 1. marts 2010 og forhold 

efter denne dato er således ikke er medtaget i afhandlingen.  

 

1.4 Struktur 
Den overordnede referenceramme for opgaven er vist i figur 1.1. Med afsæt heri er selve opgave-

strukturen udarbejdet. 

 

Figur 1.2 Referenceramme for opgaven 

 
Kilde: Sørensen, Ole; ”regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, side 21. 

 

I selve opgavestrukturen er referencerammen i figur 1.2 anvendt anderledes, idet fase 1 er opdelt i to 

særskilte afsnit, hvor punkterne 1 og 2 behandles under strategisk analyse, mens punkterne 3 til 5 

behandles under regnskabsanalysen. Derimod behandles faserne 2, budgettering, og 3, værdiansæt-

telse, hver for sig som vist i figur 1.2. 

 

1.5 Model og metodevalg 
I dette afsnit redegøres for de anvendte modeller og metoder. En egentlig vurdering af de enkelte 

modeller og metoders begrænsninger og muligheder vil ske i de enkelte afsnit i opgave besvarelsen. 

 

Indledningsvis gives en kort præsentation af Danisco, som danner grundlag for afhandlingens prak-

tiske problemstilling. Afhandlingen opbygges efter fundamentalanalysens grundelementer; strate-

gisk analyse, regnskabsanalyse samt budgettering og værdiansættelse, hvilket omtrent svarer til om-

råderne i problemformuleringen.  

 

Fase 1 
Analyse af den historiske  

udvikling 
1. Informationsindsamling 
2. Strategisk analyse 
3. Regnskabsanalyse 
4. Nøgletalsanalyse 

Fase 2 
Budgettering 

 
1. Struktureret budgettering 
2. Proforma finansielle opgø-

relser 
 

Fase 3 
Værdiansættelse 

 
1. Kapitalomkostninger 
2. Indirekte vs. direkte vurde-

ring 
3. Værdiansættelsesmodel 
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1.5.1 Virksomhedsbeskrivelse 

Opgaven indledes med en beskrivelse af Danisco for at give læseren et overordnet kendskab til sel-

skabet. Beskrivelsen vil indeholde koncernens historie, forretningsområder, vision og mål, samt 

ejerforhold. 

 

1.5.2 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse anvendes til at fastlægge Daniscos strategiske position, herunder de ikke-

finansielle værdidrivere og deres udvikling. Denne analyse skal danne grundlag for estimering af 

Daniscos langsigtede vækst- og indtjeningspotentiale. 

 

Den strategiske analyse består af en ekstern analyse, hvor selskabets samfundsforhold analyseres for 

at belyse virksomhedens følsomhed overfor forskellige samfundsmæssige forhold. Dernæst analyse-

res forholdene i branchen, for at ses nærmere på de markeder, som selskabet befinder sig i og identi-

ficere det aktuelle og fremtidige vækst- og indtjeningspotentiale. Yderligere består den strategiske 

analyse af en intern analyse, hvor virksomhedens ressourcer og kompetencer analyseres og der fore-

tages en analyse af selskabets produktportefølje med henblik på at identificere virksomhedens styr-

ker og svagheder.  

 

Ovenstående analyser opsummeres i en oversigt over selskabets stærke og svage sider samt mulig-

heder og trusler, for at danne et overblik over den strategiske situation for Danisco samt koncernens 

potentiale.   

 

1.5.3 Regnskabs analyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at fastlægge det historiske niveau og identificere trends for de 

finansielle værdidrivere, der danner baggrund for budgetteringen til brug for værdiansættelsen. 

Regnskabsanalysen bygger på Daniscos officielle årsrapporter og indledes med en undersøgelse af 

regnskabskvaliteten af de officielle årsrapporter, med henblik på at vurdere om kvaliteten er til-

strækkelig og om der er kontinuitet i anvendt regnskabspraksis i analyseperioden. 

 

Den værdiskabende evne fremkommer gennem enten driftsaktiviteten eller finansieringsaktiviteten, 

hvorfor det er nødvendigt, inden man påbegynde selve regnskabsanalysen, at reklassificerer posterne 
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i årsrapporterne, så de får denne opdeling. Dette skaber et bedre grundlag til brug for regnskabsana-

lysen. 

 

Med udgangspunkt i DuPont pyramidens metodik, samt de reformulerede opgørelser udarbejdes en 

historisk nøgletalsanalyse. På baggrund af analysen samt opdelingen af permanente og transitoriske 

poster vurderes overskuddets kvalitet og dermed grundlaget for permanent vækst. 

 

Der foretages endvidere en risikoanalyse på baggrund af nøgletallene og det opnåede kendskab til 

virksomheden jf. den strategiske analyse. 

 

1.5.4 Budgettering 

Udgangspunktet for budgetteringen er analysen af de finansielle og ikke finansielle værdidrivere fra 

både den strategiske analyse samt regnskabsanalysen. Budgetteringen indledes med en fastlæggelse 

af budgetperioden og efterfølgende udarbejdes et budget for koncernen for den fastlagte budgetperi-

ode samt terminalperioden.  

 

Daniscos proformaregnskaber vil blive opstillet ud fra den strukturerede budgettering. 

  

1.5.5 Værdiansættelse 

Efter regnskabsanalysen vil selve værdiansættelsen af Danisco blive udført. Værdiansættelsen har til 

formål, på baggrund af det udarbejdede budget, at beregne værdien af Danisco. Værdiansættelsen ind-

ledes med en gennemgang af værdiansættelsesmodeller samt en begrundelse for valget af residua-

lindkomstmodellen.  

 

Selve værdiansættelsen indledes med en estimering af driftsaktivitetens kapacitetsomkostninger 

samt terminalværdien. Herefter udarbejdes selve værdiansættelsen med udgangspunkt i residualind-

komstmodellen. Den estimerede aktiekurs bliver sammenholdt med Daniscos aktuelle kurs på den 

nordiske børs og det vurderes om selskabet er et attraktivt investeringsobjekt.  

 

For at vurdere kvaliteten af værdiansættelsen udarbejdes en følsomhedsanalyse, hvor følsomheden 

overfor ændringer i enkelte væsentlige faktorer belyses. 



Kandidatafhandling 2008   Danisco A/S 
 

Page 11 of 111 

1.6 Data indsamling / litteratursøgning 
Udgangspunktet for analysen er, som tidligere nævnt, offentligt tilgængeligt materiale, idet det er 

dette materiale investorer / potentielle investorer har mulighed for at komme i besiddelse af. I denne 

afhandling vil der blive anvendt to typer data; primærdata og sekundærdata. 
 

Den primære kilde er selskabet selv, i form af årsrapporter, kvartalsregnskaber, fondsbørsmeddelel-

ser og øvrigt materiale fra deres hjemmeside.  

 

Derudover har vi benyttet os af sekundære data, såsom faglitteratur, tidsskrifter (Rev og Regn, Inspi 

mv.), artikler (Børsen, Berlingske Tidende mv.) og aktieanalyser.  

 

1.7 Kildekritik 
De oplysninger der er offentliggjort af Danisco kan være præget af intentioner om at reklamere for 

egen virksomhed og varetage ledelsens interesser. Af konkurrencehensyn vil der være oplysninger 

der er udeladt i eksempelvis årsrapporten hvis dette ikke er en del af de regnskabsmæssige krav til 

denne. Informationerne er ikke så detaljeret som en ekstern analytiker kunne ønske til brug for en 

kvalitativ analyse af virksomheden. Det kan endvidere ikke udelukkes at virksomheder tilbageholder 

information, for at holde priserne kunstigt oppe. Oplysninger i årsrapporten er revideret samt påteg-

net af statsautoriserede revisorer, og underlagt de børsretlige regler og betragtes derfor, som trovær-

dige og pålidelige, hvorfor det vurderet at konklusioner kan drages heraf. 

 

Aktie analytikere har som primært formål at overbevise læseren til at handle aktier, derfor skal alle 

aktievurderinger tages med forbehold. 

 

De anvendte artikler og tidsskrifter er overvejende baseret på enkeltpersoners opfattelse og holdnin-

ger omkring emnet. Det er vores opfattelse, at kilderne samlet set udgør et bredt grundlag for projek-

tets diskussioner og analyser, da disse er skrevet af fagfolk som har deltaget i debatten over en læn-

gere periode samt at litteraturen anvendt er fra forskellige forfattere. 
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2. Virksomhedspræsentation 

2.1 Historie 

Danisco A/S’s historie går helt tilbage til 1872. I dette år blev De Danske sukkerfabrikker A/S stif-

tet, som i 1989 bliver fusioneret med De Danske spritfabrikker A/S (stiftet i 1881) samt Dansk Han-

dels- og industri kompagni A/S (stiftet i 1934), hvorefter Danisco A/S blev stiftet.  

 

Frem til 1997 var Danisco et konglomerat, men herefter har der været fokus på at Danisco skal blive 

til en global ingrediensvirksomhed med hovedvægt på fødevareingredienser. Dette har betydet fra-

salg af De Danske Spritfabrikker, opkøb af en kulturdivision (Rhodia Food Ingredients) og en en-

zymdivision (Genencor). Endvidere har Danisco i perioden 1989 til 2000 opkøbt en del ”sukker” 

virksomheder, der har skabt sukkerdivisionen, som i 2008 er blevet frasolgt for at fokusere på ingre-

diensvirksomheden. Salget af sukkerdivisionen til Nordzucker blev godkendt på Daniscos generel-

forsamling den 20. august 2008 og salget er endeligt gennemført i marts 2009.2 

 

Selskabets fokus er i dag rettet på bioteknologiske løsninger baseret på naturlige råvarer til både fø-

devarer og til andre forbrugsprodukter som bioethanol.  

 

2.2 Ejerforhold og Ledelse 

Danisco er et offentligt aktieselskab, der er noteret på NASDAQ OMX, Den Nordiske Børs. Der 

findes kun en aktieklasse og alle aktionærer har derfor samme rettigheder på generelforsamlingen. 

Dog kan ingen aktionær eller koordineret aktionærgruppe udøve stemmeret over 7,5% af aktiekapi-

talen. 

 

Den 30. april 2009 havde Danisco ca. 62.600 aktionærer, hvoraf ATP Hillerød ejede 7,9 % af den 

samlede aktiekapital (et fald på 2%-point i forhold til 30. april 2008) som den eneste aktionær med 

en ejerandel på over 5%. Der er sket et skift i investorsammensætningen, hvor antallet af udenland-

ske investorer er steget fra 17%  i 2006/07 til 38% i 2008/09, på bekostning af danske investorer.3 

                                                   
2 “Becomming first choice - et nyt kapitel i vores strategi” - www.danisco.dk 
3 Årsregnskab 2008/09, side 52  

http://www.danisco.dk
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Ledelsen i Daniscos bygger på det tostrengede ledelsessystem, hvor bestyrelse og direktion holdes 

adskilt. I 2009 er der sket ændringer i både bestyrelsen samt direktionen, hvilket blandt andet skyl-

des omstruktureringer i organisationen som følge af salget af Danisco sukker. I den forbindelse har 

Danisco A/S fået en ny bestyrelsesformand; Jørgen Tandrup, som siden 2005 har været næstfor-

mand i Danisco. Daniscos nye bestyrelse består af otte medlemmer, hvoraf to er medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen repræsenteres af medlemmer med en bred og international er-

hvervserfaringer, for at sikre en kompetent og alsidig bestyrelse. Det skal bemærkes, at ud af de otte 

medlemmer er der tre nye. som er indtrådt i 2009.  

 

Selskabets direktion består nu af to medlemmer, hvor administrerende direktør Tom Knutzen har 

været ansat i Danisco siden 1. januar 2006. Direktionens andet medlem er Søren Bjerre-Nielsen som 

har været ansat siden 1995.  

 

2.3 Koncernstruktur (Forretningsområder) 

Som det fremgår af selskabets historie, er der igennem årene foretaget adskillige opkøb samt frasalg 

af virksomheder og divisioner. Dette har betydet, at organisationen løbende er blevet ændret. Formå-

let med ændringer i selskabets organisation i 2008, var at skabe en markedsdrevet organisation, der 

kunne reagere hurtigt på kundernes krav og forandringer i markedet, for at skabe merværdi for sel-

skabets interessenter. I forbindelse med frasalget af Danisco sukker, er organisationen i 2009 ænd-

ret, hvor formålet med organisationsstrukturen er den samme som tidligere.  

 

Nedenstående i figur 2.1 er selskabets organisation skitseret, som den så ud pr. 30. april 2009. Det 

fremgår af figuren, at Danisco har to segmenter pr. 30. april 2009; Food Ingredients og Genencor. 

Segmentet Food ingredients udgør ca. 69 % af den samlede koncernomsætning, fordelt som ca. 26 

% for Bio Actives og ca. 43 % for Enablers. Genencor står for de resterende 31% af den samlede 

koncernomsætning.4  

 

                                                   
4 Tallene er baseret på tal for 2008/09 baseret på ny rapporteringsstruktur. Årsrapport 2008/09 side 20-21. 
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Figur 2.1 Organisationsdiagram 
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2.3.1 Food Ingredients5 

Segmentet Food Ingredients består af to underliggende enheder, som har hver deres egenskaber; 

Enablers og Bio Actives.  

 

Enablers 

Enablers dækker over divisionerne Emulsifiers og Gums & Systems. Disse divisioner afspejler pro-

dukter, som muliggør produktion af føde- og drikkevarer, med en forbedret ernæringsmæssig profil. 

 

Emulsifiers bliver primært anvendt i fødevarer som brød, margarine, kage, is, mejeri produkter og 

konfekture. Divisionens egenskaber er blandt andet at forbedre forarbejdningsprocessen, samt for-

længe slutprodukternes levetid. Divisionen har endvidere udviklet produkter, der anvendes i plastik-

industrien primært til mad indpakningspapir og anden pakning til fødevareindustrien. 

 

Gums & Systems anvendes hovedsageligt i fødevareprodukter, medicinalvarer og kosmetik. Ingre-

dienserne benyttes blandt andet til at påvirke konsistensen af fødevarer.     
                                                   
5 www.danisco.dk  

http://www.Danisco.dk
http://www.danisco.dk
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Bio Actives 

Divisionerne Sweeteners og Cultures er samlet under enheden Bio Actives, der repræsenterer ingre-

dienser med sundhedsdokumenterede egenskaber. Bio Actives omtales også som Health & Nutri-

tion.  

 

Sweeteners bruges til at erstatte eller nedsætte andelen af sukker i hovedsageligt fødevare. Produk-

ternes egenskaber er specielt egnet til at indgå i diabetikeres diæter. Herudover indgår sweeteners 

også i medicinalvarer og produkter som tandpasta og mundskyllemiddel.  

 

Cultures anvendes indenfor mejeriindustrien, kødindustrien samt sundhedsindustrien. Ingredienser-

nes egenskaber er blandt andet at forbedre ernæringsprofilen af produktet, samt at forbedre fødeva-

resikkerheden og holdbarheden.  

 

2.3.2 Genencor 

Genencor er et separat segment fordi divisionen bevæger sig hen imod bioteknologiske løsninger. 

Divisionen arbejder med at udvikle miljøvenlige og effektive industrielle enzymer til blandt andet 

vaskemidler og rengøring, samt til biobrændstof. Enzymernes egenskaber kan forbedre virksomhe-

ders præsentationer samt formindske den miljømæssige påvirkning fra de forskellige industrier som 

tekstil og kemiske industrier.  

 

2.4 Markedet 

Danisco er førende inden for udviklingen af ingredienser til fremstilling af fødevarer og det er mu-

ligt at møde Daniscos ingredienser i alle fødevarer med undtagen af frisk frugt og fisk. Daniscos in-

gredienser findes som udgangspunkt i hver anden is og ost, hver tredje boks af vaskemiddel samt 

hver fjerde brød.6 

 

Danisco er en international virksomhed der afsætter deres produkter globalt og er repræsenteret på 

markeder over det meste af verdenen. Den geografiske spredning i Daniscos omsætning kan ses af 

bilag 1.  

                                                   
6 www.danisco.com  

http://www.danisco.com
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Opdelingen i nettoomsætningen i geografiske segmenter for 2007/08 samt 2008/097 viser at Europa 

er det største marked med gennemsnitlig 39 % af omsætningen. Nordamerika har en gennemsnitlig 

andel på 28 %, hvor Latinamerika kun har en gennemsnitlig omsætnings andel på 10 %. Asien og 

stillehavsområdet udgør gennemsnitlig 18 % af den samlede omsætning og det øvrige verden udgør 

5 %. Det skal bemærkes at størrelsen på markederne ikke har direkte sammenhæng med vækstmu-

ligheder. Dette vil der blive fokuseret på senere i afhandlingen. 

 

Ifølge Daniscos årsrapport for 2008/09 vurderes det, at det globale marked for fødevareingredienser 

har en størrelse på 24 milliarder USD og det globale marked for industrielle enzymer har en størrel-

se på 2,9 milliarder USD. 

 

2.5 Vision, mission og strategi 

Danisco har i regnskabsåret 2007/08 opdateret deres forretningsstrategi og finansielle ambitioner. 

Forretningsstrategien er i dag uændret og Daniscos opdaterede vision er: 

At blive ”first choice” som leverandør af biobaserede ingredienser til den 

globale industri.8 

 

Visionen har fokus på ingrediensforretningen, som den fremadrettede nøgleaktivitet, der indebærer 

at designe og levere biobaserede ingredienser til selskabets industrikunder, for derved at blive kun-

dernes ”first choise”. Med ”first choice” er selskabet indstillet på at de skal gøre det godt ikke kun 

over for kunderne men også selskabets medarbejder og investorer. 

 

Danisco søger ikke kun at være en leverandør men også en sparringspartner for kunden. Dette er 

med til at skabe en stærkere tilknytning mellem Danisco og kunden, og derved sikre den fremtidige 

indtjeningsevne. Dette fremgår af Daniscos mission, som er formuleret således: 

At hjælpe vores kunder med at forbedre deres konkurrenceevne gennem in-

novative, bæredygtige og biobaserede ingrediensløsninger, der imødekom-

mer markeds krav om sundere og sikre produkter.9 

                                                   
7 Sukker-divisionen er ikke medregnet i hverken 2007/08 eller 2008/08. 
8 Danisco årsrapport 2008/09, side 3 
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Selskabets fokus er ikke kun på kunder, men også på medarbejder og investorer hvilket kommer til 

udtryk i selskabets strategi. Daniscos strategi er at skabe værdi gennem: 

• Organisk og akkvisitiv vækst ved at udnytte og styrke deres markedsadgang, applikationer 

og teknologiplatforme. 

• Dygtige og engagerede medarbejdere. 

 

Værdi skal skabes både gennem organisk vækst samt akkvisitiv vækst. Det er dog ikke selskabets 

intention at foretage større opkøb, der vil ændre selskabets størrelse eller struktur, men at foretage 

små eller mellemstore opkøb inden for eksisterende forretningsområder. 

 

Selskabet er opmærksom på, at uden kvalificerede medarbejder er det svært at opnå deres vision, 

hvorfor dygtige medarbejdere er en af nøglerne til succes.   

 

Daniscos finansielle ambitioner er nedjusteret, efter at markedet har været ramt af en global økono-

misk recession. Det blev i årsrapporten for 2007/08 offentliggjort en målsætning om at nå en EBIT-

margin for koncernen på 12,5% i 2010/11, dette mål er nu udskudt til 2011/12. Selskabets landsigte-

de mål er uændret, herunder at skabe organisk vækst for koncernen på 5-7% samt en EBIT-margin 

på 13,5% (efter omkostninger til stabsfunktioner og central R&D).   

 

Gennem kendskab til markedets krav og muligheder søger Danisco at kunne bidrage til øget effekti-

vitet hos selskabets kunder. Et vigtigt element i forretningen er bæredygtighed, som giver alle mu-

lighed for at leve et sundere, mere sikkert og behageligt liv. 

 

                                                                                                                                                                          
9 Danisco årsrapport 2008/09, side 3 
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3. Strategisk analyse 

I det følgende vil jeg foretage en strategisk analyse af Danisco. Den strategiske analyse indledes 

med en analyse af selskabets samfundsforhold baseret på PEST modellen. Herefter vil der, ved 

hjælp af Porters Five Forces, blive foretaget en analyse af selskabets eksterne brancheforhold. Til 

brug for den efterfølgende interne analyse vil der blive foretaget en analyse af selskabets ressourcer 

og kompetencer samt selskabets produktportefølje med udgangspunkt i Boston modellen. Som op-

summering anvendes SWOT modellen til at sammenfatte selskabets strategiske position.  

 

Formålet med den strategiske analyse er, at finde de interne og eksterne faktorer der er væsentlige 

for Danisco, for herigennem at identificere de ikke finansielle værdidrivere til brug for værdiansæt-

telse af selskabet. 

 

3.1 Samfundsforhold - PEST (indre effektivitet) 

Omverdenen spiller en vigtig rolle for virksomhedens udvikling, da virksomheder er påvirket af 

udefrakommende forhold som de ikke selv har indflydelse på. PEST modellen anvendes til at opnå 

en forståelse for de makroøkonomiske forhold (politiske, økonomiske, sociale og kulturelle samt 

teknologiske forhold) som Danisco bliver påvirket af. Hvis der inddrages samtlige forhold i omver-

denen vil mange af informationerne ikke være relevante, hvorfor der fokuseres på de områder, der 

kan skabe ændringer i Daniscos fremtidige indtjeningsmuligheder. Påvirkningerne kan være af både 

direkte og indirekte karakter, og de kan være aktuelle eller komme til udtryk i fremtiden. Modellen 

vurderes derfor til at være forholdsvis dynamisk. 

 

3.1.1 Politik og lovgivning 

Skatte- og afgiftspolitik 

Koncernen opererer på et globalt markedet og bliver derfor påvirket af mange forskellige politiske 

faktorer.  

 

Danisco har hovedsæde i Danmark og er derfor underlagt de danske skatteregler. Selskabsskattepro-

centen er for regnskabsåret 2007 og frem sænket fra 28 % til 25 %, hvilket alt andet lige har været 

med til at forbedre selskabets konkurrenceevne, da selskabet er en international koncern. 
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Salg af bioethanol er påvirket af reguleringer i både Europa samt USA. Fokus er på nye energikilder 

til at mindske afhængigheden af olie, samt at nedbringe CO2 udledningen. EU har fremsendt en mål-

sætning om at, i 2010 skal 5,75% af brændstoffet til transport udgøres af biobrændsel og i 2020 skal 

dette stige til 10%.10  

 

USA har været mere aggressive og har senest med en ny energilov vedtaget i december 2007, ind-

ført et krav om at der 2010 skal produceres 12 mia. gallon11 bioethanol til brændstof og at dette skal 

stige til 16 mia. gallon i 202212. Derudover yder USA statsstøtte til forskning i andengenerations-

bioetanol, for at fremme udviklingen, heriblandt modtage både Danisco og konkurrenten Novozy-

mes støtte. Yderligere modtager producenterne af ethanol i USA statsstøtte.13 

 

Danisco vurdere, at de overordnede lovgivningsmæssige risici er høje for selskabet som helhed, da 

de kan have stor indflydelse på det fremtidige salg mv. Det skønnes i den forbindelse at en ny lov-

givning vil kunne skabe fremtidige muligheder, da den formenligt vil have fokus på sundere fødeva-

rer med et højt teknologiindhold. Herudover vurderer Danisco, at de overordnede politiske risici 

vedrørende salg og produktion er minimale for selskabet som helhed, på grund af den fragmenterede 

forretningsmodel.14 

 

Patentret 

Daniscos fremtidige indtjeningsmuligheder baserer sig på udvikling af unikke produkter, hvilket 

kræver store investeringer i forskning og udvikling. For at kunne beskytte egne interesser (beskyttel-

se mod kopiering samt at imødegå konkurrenternes patentaktivitet, der potentielt kan udgøre en trus-

sel for Danisco mv.) er det nødvendigt at anvende patenter. Retten til de udviklede produkter sker 

gennem produktgodkendelse og efterfølgende patentbeskyttelse, hvilket maksimalt kan løbe over 20 

år.15 Ved brud på patentbeskyttelse bliver sagerne anlagt for retten, hvilket Danisco blandt andet op-

                                                   
10 www.dong.dk samt http://europa.eu/  
11 ”Ethanol: Archer Daniels forudser markeder i balance i år” Nyhedsbureauet Direkt 03.02.2010 
12 ”Novozymes: Lancerer enzymprodukt med milliardpotentiale” Nyhedsbureauet Direkt 16.02.2010 
13 ”Europa taber kampen om fremtidens biobenzin” www.business.dk 27.02.2009 
14 Danisco årsrapport 2008/09, side 62 
15 www.dkpto.dk  

http://www.dong.dk
http://europa.eu/
http://www.business.dk
http://www.dkpto.dk
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levede i april 2007, hvor selskabet tabte en patentsag til Novozymes, som kostede Danisco USD 

15,3 millioner (heraf udgjorde USD 8,2 millioner selve erstatningen).16 

 

Danisco har ved udgangen af 2008 over 8.600 registrerede patenter, hvilket er en stigning i forhold 

til tidligere år. Stigningen i patenter skyldes hovedsageligt nye patenter inden for områderne biotek-

nologi samt biobaserede ingredienser, herudover har der generelt været et øget fokus på patentbe-

skyttelse. Den største andel af patenter findes i Genencor, der har ca. 68% af de samlede patenter.17  

 

3.1.2 Økonomi og demografi 

Valuta- og renterisici18  

Danisco er, som tidligere nævnt, en international virksomhed, der er repræsenteret i over 40 lande, 

hvilket er medvirkende til at over 98% af selskabets omsætning bliver faktureret i anden valuta end 

DKK.19 Denne andel har været forholdsvis uændret de seneste år. Dette betyder, at koncernens ind-

tjeningsniveau er påvirket af valutakursudsving. Da selskabets produktion i stort omfang finder sted, 

hvor produkterne sælges, begrænses transaktionsrisikoen (indtægter modsvares af udgifter i samme 

valuta). Den resterende transaktionsrisiko søges reduceret gennem valutaterminsforrentninger. Sel-

skabets translationsrisiko afdækkes som hovedregel ikke, da investeringerne anses for langsigtede.  

 

Danisco er primært følsomme overfor ændringer i EUR og USD. Vigtigheden af en hensigtsmæssig 

valutastyring understøttes af ledelsens beregning af følsomheden i ændring af kurserne: 

• En ændring på 1% i EUR kursen resulterer i en påvirkning på egenkapitalen på 77 mio.kr.  

• En ændring på 10% i USD kursen resulterer i en påvirkning på egenkapitalen på 339 mio.kr.  

 

I de seneste regnskabsår er selskabets vækstrate påvirket af udviklingen af valuta. Udviklingen i 

EUR kursen har været stabil, hvorfor den primære påvirkning kommer fra udviklingen i USD kur-

sen. Af figur 3.1 ses det at udviklingen i USD kursen i forhold til DKK, generelt har været nedadgå-

ende i perioden, der har forringet Daniscos salgsvækst.  

 

                                                   
16 Danisco meddelelse nr. 5, 2007 “Patentsag om SPEZYME®  ETHYL afsluttet som forventet”, den 17. april 2007 
17 Danisco årsrapport 2008/09, side 28 
18 Danisco årsrapport 2008/09, side 64-65 
19 Danisco årsrapport 2008/09, side 88 - forudsætter at al omsætning uden for Danmark faktureres i anden valuta. 
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Figur 3.1 Udvikling i USD kursen maj 2005 til februar 2010 
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Kilde: Danmarks nationalbank - valutakurser 

 

Selskabet er blevet mindre følsomme over for ændringer i renten som følge af mindre gæld efter fra-

salget af sukkerdivisionen. Renterisikoen opstår enten ved fald i markedsrentesatser for den fastfor-

rentede gæld eller ved stigning i rente satser i den variabelt forrentede gæld. I det omfang det vurde-

res hensigtsmæssigt konverteres variabelt forrentet lån ved renteswaps til fast rente. En beregning af 

følsomheden i renteændringer har vist at en ændring på 1% vil ændre koncernens renteudgifter med 

23 mio.kr. 

 

Konjunkturer 

Påvirkningen af konjunkturudsving afhænger af produkternes karakteristika; bliver de defineret som 

værende basisvarer eller luksusvarer. Daniscos ingredienser og enzymer er ikke slut produkter til 

forbrugerne men indgår i produktionen af andre producenters slut produkter.20 For at vurdere Dani-

scos konjunkturafhængighed, er det derfor nødvendigt at se på følsomheden over for de slut produk-

ter Daniscos ingredienser og enzymer indgår i. 

 

Daniscos ingredienser indgår i en lang række fødevarer som is, ost og brød. Fødevaresektoren vur-

deres generelt at være mindre konjunkturfølsom end økonomien som en helhed. Daniscos enzymer 

                                                   
20 Ingredienser defineres som produkter der anvendes til fødevarer, enzymer defineres som produkter der anvendes til 
ikke-fødevarer. 



Kandidatafhandling 2008   Danisco A/S 
 

Page 22 of 111 

indgår i en række forskellige produkter fra bioethanol til vaskemidler og rengøringsmidler. Disse 

produkter vurderes at være mere konjunkturfølsomme end ingredienser, men i begrænset omfang da 

der stadig ikke er tale om luksusvarer. 21  

 

Udviklingen i BNP er en generel indikator for hvordan det går for økonomien som helhed. En ned-

gang i BNP giver et signal om at forholdene for virksomhederne er forværret og at der formenligt er 

sket en nedgang i aktiviteten. Nedenstående figur 3.2 giver et overblik over den kvartalsvise udvik-

ling i BNP for Danmark, EU og USA for 2008 samt 2009. 

 

Figur 3.2 Kvartalsvis økonomisk vækst i Danmark, EU og USA 

 
Kilde: Danmarks statistik, kvartalsregnskab 4. kvt. 2009 - Nationalregnskab og betalingsbalance 

Anm,: Sæsonkorrigerede værdier. Realvækst i pct. i forhold til kvartalet før 

 

Ud fra ovenstående figur ses det at den globale recession er ved at være vendt til en mindre økono-

misk vækst, især USA har haft stor fremgang. Det vurderes at den mindre fremgang i Danmark vil 

kunne fortsætte i 2010.22 

 

                                                   
21 Bemærk at de slutprodukter Daniscos ingredienser og enzymer indgår både sælges i industri- og udviklingslande hvor 
der er forskel på opdelingen af varer i basisvarer og luksusvarer.  
22 Forfærdeligt år for dansk økonomi” www.business.dk 26.02.2010 

http://www.business.dk
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Det at Danisco er mindre konjunkturfølsom, har været medvirkende til, at Daniscos ikke har været 

påvirket af den globale nedgang i konjunkturen i samme omfang som andre brancher.23 I den for-

bindelse skal det bemærkes at Daniscos geografiske spredning, er med til at mindske påvirkningen i 

et enkelt lands konjunkturer. Det vurderes dog, at en fortsat økonomisk vækst vil være til fordel for 

Danisco og dermed have en positiv indflydelse på den fremtidige vækst for virksomheden. 

 

Råvarer- og energipriser 

Daniscos produktion af ingredienser og enzymer er i høj grad påvirket af udviklingen i råvare- og 

energipriser. Specielt afhængig er Danisco af råvarer produceret på basis af planteafgrøder og et dår-

ligt høstudbytte vil påvirke råvarepriserne negativt og udgør dermed en trussel for Danisco.24 

 
Den stigning der tidligere er set i energikilder er dog ikke udelukkende negativ, da mange lande sat-

ser på nye energikilder, for at mindske afhængigheden af olie. Dette har åbnet op for nye muligheder 

for Danisco specielt i forbindelse med produktion af andengenerationsbioetanol. Fordelen ved brug 

af enzymer er blandt andet lavere energi- og vandforbrug samt reduceret CO2 udledning.25  

 

De seneste perioders faldende råvarepriser har haft en negativ effekt på omsætningen for det første 

halvår 2009/10. Dette skyldes at faldet slår igennem på salgspriserne, fordi Danisco deler reduktio-

nen i råvarepriserne med kunderne.26 Grunden til at Danisco deler faldet i råvarepriserne med kun-

derne, kan findes i kundernes forholdsvis høje forhandlerstyrke, jf. afsnit 3.2.4. Det skal dog be-

mærkes at de faldende råvarepriser overordnet forbedre selskabets indtjening. 

 

3.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

Forbrugsvaner 

Forbrugsvaner er en af de faktorer, der har væsentlig indflydelse på Daniscos fremtidige indtje-

ningsmuligheder. På verdensplan rammes stadig flere mennesker af livsstilssygdomme som diabetes 

og fedme, hvilket skaber stigende fokus på sundhed.27 Dette medfører en øget efterspørgsel efter 

sundere produkter, der ikke indeholder sukker og er lav på kalorier, produkter der styrker immunfor-

                                                   
23 “Knutzen: Nu skal der handles” www.epn.dk 12.02.2010 
24 Danisco årsrapport 2008/09 side 63 
25 ”Becomming First Choice  -  et nyt kapitel i vores strategi”, side 21 
26 Danisco regnskabsmeddelelse, andet kvartal for regnskabsåret  2009/10, side 5 
27 ”Becomming first choise - et nyt kapitel i vores strategi” side 7 & 18  

http://www.epn.dk
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svaret mv. Danisco har en division ”Health & Nutricion” (Bio Actives), som satser på sundheds-

fremmende ingredienser til fødevarer.28 I 2005 var der 2 mia. overvægtige voksne mennesker og det 

forventes at dette tal vil vokse til 3 mia. i 2015, hvilket skaber muligheder for Danisco da det sand-

synligt betyder stigende efterspørgsel efter sundhedsfremmende produkter.29 

 

Stigende efterspørgsel efter sunde og nemme færdigretter er en international trend. Dette skyldes 

blandt andet et nedsat tidsforbrug til at lave mad, som følge af opprioritering af familie og arbejde 

samt at unge ikke lære at lave mad eller ikke har interessen.30 I USA er der sket en væsentlig stig-

ning i salget af færdigretter som henføres til besparelser på madbudgettet.31 

 

Dette stiller større krav til færdigvarernes kvalitet, udvalg, sundhed samt holdbarhed. Danisco frem-

stiller ingredienser der sikre ensartet konsistens og kvalitet og har udviklet et enzym der holder in-

gredienserne adskilt under opvarmning, hvilket modvirker, at eksempelvis en optøningspizza bliver 

blød og kedelig. Udviklingen skaber en mulighed for Danisco og det vurderes at have en positiv ind-

flydelse for fremtidig salg.  

 

Ændrede forbrugsvaner inden for vaskemidler hvor flere kunder vælger at købe færre og billigere 

vaskemidler, har betydning for enzym industrien, da der er forskel på enzymindholdet i billige pro-

dukter sammenlignet med de dyre produkter.32 Dette udgør en trussel for Daniscos enzymer. 

 

Udviklingen i klimaet vurderes yderligere at have indflydelse på forbrugernes forbrug af eksempel-

vis læskedrikke og is. Dette vil have væsentlig indflydelse på Daniscos afsætningsmuligheder, da 

selskabet er storleverandør hertil, blandt andet er det konstateret, at hver anden is i verden indehol-

der Daniscos ingredienser.33 

 

                                                   
28 Danisco årsrapport 2008/09, side 9 
29 ”Danisco vil tjene tykt på fedme” Morgenavisen Jyllands-Posten 21.01.2010 
30 ”tidspres får os til at købe færdigmad” Berlingske 15.01.2010 
31 Danskerne har eksterme indkøbsvaner” Politikken 26.06.2009 
32 ”Novozymes kan løftes af ethanolmarked i 2010” Børsen 01.12.2009 
33  ”Becomming first choise - et nyt kapitel i vores strategi” side 10 
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3.1.4 Teknologi og miljø 

Teknologi 

Det kræves af virksomheder i branchen, at de skal have en solid teknologiplatform, da den teknolo-

giske udvikling er af afgørende betydning, idet den er med til at skabe nye muligheder og derved 

ændre konkurrencesituationen. Danisco er karakteriseret ved at være en videnstung virksomhed, 

som er afhængig af konstant at være på forkant med teknologi og forskning. Koncernen brugte 743 

millioner kr. i 2008/09 på forskning og udvikling, hertil kommer udgifter til vedligeholdelse og ud-

bygning af produktionsapparater, for at sikre en konkurrencedygtig position. Investeringer i F&U 

samt i produktionsapparater vurderes at have en væsentlig indflydelse på mulighederne for at udvik-

le nye produkter. 

 

Miljø 

Miljø er et omdiskuteret emne og det er derfor vigtigt at produktionen er miljø venlig. Der har været 

fokus på den store risiko for menneskeskabte klimaændringer og det er derfor nødvendigt at alle på-

tager sig et ansvar for at bevare klimaet. 

 

Danisco arbejder konstant med at blive bedre til at beskytte miljøet og reducere miljøbelastningen 

fra selskabets aktiviteter. Dette ses specielt af deres bæredygtighedsrapporter, hvor Danisco har op-

sat mål for deres bæredygtighed herunder effektivisere deres energiforbrug samt reducere forbruget 

af kulstof. Herudover har Danisco underskrevet FNs ”Caring for Climate” som er en frivillig aftale, 

hvilket er med til at illustrerer at Danisco er miljøbevidste. Danisco arbejder endvidere med at ud-

vikle biobaserede løsninger, der skal gøre det muligt for deres kunder at reducere deres CO2-

udledning. 

 

En ny klimaaftale til erstatning af Koyota-aftalen ville med stor sandsynlighed skabe muligheder for 

Danisco. Det vurderes dog ikke at en manglende ny aftale er en stor trussel for Danisco.34 

  

Det fremgår af Daniscos årsrapport for 2007/08 at de investerede 105 millioner kr. i miljøforanstalt-

ninger i 2007 i forhold til 98 millioner kr. i 2006. Det er dog vigtigt for selskabet, at der er penge i 

                                                   
34 ”Tom Knutzen: Grønne aktiegevinster i udbud” Børsen 21.12.2009 
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de miljømæssige investeringer.35 Koncernen forsøger ikke kun at imødekomme kravene fra lovgiv-

ningen men investerer yderligere i miljøet, hvilket er med til at legitimerer sig over for omverdenen.  

 

3.2 Branceforhold - Porters five forces (ydre effektivitet) 

Det næste led i den strategiske analyser er at analysere konkurrencesituationen ud fra Porters Five 

Forces. Formålet hermed er at danne et overblik over branchens profitabilitet, der senere skal danne 

grundlag for hvilke ikke finansielle værdidrivere, der skal anvendes i budgetteringen af Daniscos 

fremtidige indtjening. En branches indflydelse på en virksomheds evne til at skabe værdi for aktio-

nærerne, afhænger ifølge modellen af fem markedskræfter: Truslen fra nye konkurrenter, kundernes 

forhandlingsstyrke, konkurrence fra substituerende produkter, leverandørernes forhandlingsstyrke 

samt konkurrenceintensiteten i branchen. Modellen er et forenklet billede af konkurrencesituationen 

på et givet tidspunkt hvorfor den ofte kritiseres for at være statisk og dermed ikke tage højde for den 

dynamiske omverden. Trods modellens svagheder vurderes den at være velegnet til at analysere 

branchens samt konkurrencesituationens elementer. 

 

3.2.1 Adgangsbarriere 

For at være en aktør på markedet for ingredienser kræver det store investeringer i forskning og ud-

vikling, knowhow samt produktspecifikke produktionsapparater. Dette ses blandt andet af at Dani-

sco investerer 50 millioner kr. i samarbejdet med Goodyear, hvor det endnu er uvist om dette vil re-

sultere i fremtidig indtjening.36 Herudover har Novozymes investeret omkring 1 mia. kr. i udvikling 

af nyt enzym til produktion af ethanol baseret på planteaffald, hvor det vurderes at en omsætning i 

milliardklassen er nødvendig for at dække udviklingsomkostningerne.37 . 

 

Udviklingsomkostninger samt knowhow og investering i produktionsapparater er i sig selv en stor 

adgangsbarriere for potentielle nye aktører på markedet. Herudover skal det tages med i betragtnin-

gerne at forskningen udmunder i patenter og Danisco har alene, som tidligere nævnt, over 8.600 pa-

tenter. Dette forhindrer konkurrenterne i at kopiere selskabets produkter, hvilket gør det sværere for 

potentielle nye indtrængere at få fodfæste på markedet. 

                                                   
35 ”Tom Knutzen: Investorerne har skiftet farve” Børsen 08.12.2009 
36 ”Goodyear-aftale fundamental for Danisco” Børsen 16.06.2008 
37 ”Novozymes lancerer enzymprodukt med milliardpotentiale” Nyhedsbureauet Direkt 16.02.2010 
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Herudover fokuseres der på at skabe tætte kunderelationer blandt andet i forbindelse med udvikling 

af produkter i samarbejde med kunderne, så selskabet lever op til de enkelte kunders specifikke 

krav. Det tætte samarbejde med kunderne er medvirkende til at nye leverandører, har svære ved at 

trænge ind på markedet.  

 

Som følge af de store investeringer i produktspecifikke produktionsapparater er der endvidere rela-

tivt høje exit-barriere. Dette er et forhold som potentielle nye aktører på markedet skal have med i 

deres overvejelser inde de trænger ind på markedet.  

 

Ovenstående faktorer er med til at skabe høje adgangsbarriere for branchen, samtidig kræver det stor 

risikovillighed, da der ingen garanti er for at kunne opnå vækst. Det vurderes at hvis man vil ind på 

markedet, skal det ske gennem opkøb af eksisterende markedsaktører. Derfor vurderes tilstedeværel-

sen af potentielle nye konkurrenter i branchen som begrænset hvilket skaber mulighed for Danisco 

idet de kan koncentrere sig om de eksisterende konkurrenter.  

 

3.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Råvarerne til produktionen består hovedsageligt af naturlige råvarer som citrusfrugter, Majsstænger, 

planteolier, tang mv. Dette betyder at branchens leverandører hovedsageligt består af producenter af 

landbrugsprodukter.38 Ud fra dette vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke at være svag da der 

er tale om mange leverandører og homogene råvarer. Det er muligt at udskifte leverandører uden 

væsentlige omkostninger.  

  

Danisco har høje krav til deres leverandører og foretager audits af leverandørerne samt fabriksbesøg 

for derigennem at sikre at leverandørerne lever op til de fastlagte krav, herunder fokus på medarbej-

der forhold samt menneskerettigheder. Det er ikke muligt at foretage audits af samtlige leverandører 

grundet det store antal af leverandører, men udvælgelsen tager højde for mængde, råvarens vigtig-

hed, leverandørens indsats samt leverandører i højrisikolande med hensyn til menneskerettigheder.39 

Det at Daniscos har mulighed for at stille krav til deres leverandører indikere en lavere leverandører 

forhandlingsstyrke. 

                                                   
38 Bemærk: produktion ag andengenerationsethanol vil bestå ag planteaffald. 
39 http://sustainabilityreport09.danisco.com/ - afsnit 6.0 Suppliers 

http://sustainabilityreport09.danisco.com/
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Priserne på råvarer har i en periode været stigende, hvilket har sat pres på selskabets indtjeningsev-

ne, da det ikke har været muligt at holde indkøbspriserne nede. Dette udgør en trussel for Danisco 

og indikere en øget forhandlerstyrke hos leverandørerne. Det skal dog i denne sammenhæng be-

mærkes at de stigende råvarer priser er et globalt problem, hvor det er af betydning om Danisco kan 

sende prisstigningerne videre til deres kunder, hvilket er omtalt i afsnit 3.2.4.  

 

Overordnet vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke at være forholdsvis lav, hvilket skaber for-

dele for Danisco med hensyn til fremtidig indtjeningsmuligheder. 

 

3.2.3 Konkurrence fra substituerende produkter 

Der er umiddelbart ingen alternativ til de ingredienser, der anvendes i fødevarer uden for branchen. 

Derimod er der inden for branchen flere ingredienser, som kan substituere hinanden grundet ensar-

tede egenskaber. Det kan både være selskabets egne produkter, der kan substituere hinanden eller 

det kan være konkurrenternes produkter der bliver substitutter. Fordelen ved branchen er at ingredi-

enserne ikke kan fjernes fra slutprodukterne uden substitution, da dette vil have en negativ effekt 

med hensyn til blandt andet kvalitet, smag og konsistens.   

 

Daniscos enzym ”Accellerase Duet” til produktion af bioethanol af biomasse som planteaffald kan 

eksempelvis erstatte konkurrenternes Novozymes produkt ”Cellic Ctec2” da produkterne både pris-

mæssigt samt effektmæssigt ligner hinanden.40 Patenter forhindre, at der er produkter, der er kopi, 

men produkterne er meget ens, hvor det er kunderne der bestemmer hvilket produkt der er mest an-

vendeligt i deres produktion. Eksempelvis har DONG valgt, i forbindelse med nyt anlæg til produk-

tion af andengenerationsbioetanol, at anvende Novozymes hvor Danisco kun vil levere en mindre 

del til produktionen.41  

 

Herudover er der mulighed for, at Daniscos produkter kan erstatte andre produkter uden for bran-

chen, heriblandt olie. Dette ses blandt andet i forbindelse med forskning i Bio-dæk der bliver produ-

ceret på baggrund biobaseret isopren i forhold til oliebaseret isopren. Herudover har der været stor 

                                                   
40 Nyhedsbureauet Direkt ”Enzymer: Danisco haler ind på Novozymes”, den 17.02.2010 
41 Børsen ”Novozymes slår Danisco i kapløbet pom Dong-aftale”, den 21.11.2009 
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fokus på produktion af andengenerationsbioetanol, der kan bruges som et miljøvenligt alternativ til 

benzin. 

 

Ovenstående eksempler illustrerer muligheden for at produkterne kan substitueres. Risikoen for sub-

stitution vurderes dog ikke at komme fra eksisterende produkter, men fra konkurrenternes nye pro-

dukter med bedre egenskaber end Daniscos. Risikoen for substitution vurderes at være middel. 

 

3.2.4 Kundernes forhandlingsstyrke 

Branchens kunder er kendetegnet ved få større internationale kunder og mange små kunder, der alt 

andet lige giver kunderne en stærk forhandlerposition. For disse kunder er det ikke kun prisen der 

afgørende men også faktorer som kvalitet, bæredygtighed, leveringssikkerhed mv. der har betyd-

ning. Dette er en fordel for Danisco, da dette er forhold som Danisco lever op til og har fokus på, og 

det er derfor medvirkende til at de store aktører vælger Danisco frem for konkurrenterne.  

 

Patentrettigheder er endnu et parameter der har indflydelse på kundernes forhandlingsstyrke, da det-

te kan betyde at Danisco i nogle tilfælde er enkeltudbyder af det pågældende produkt, hvorfor kun-

derne ikke har andre alternativer og dermed er afhængige af Daniscos produkter. 

 

Danisco er ikke afhængig af enkelte store kunder, idet de ti største kunder kun udgør 16% af den 

samlede omsætning, hvor kundebasen samlet udgør ca. 10.000 kunder. Dette betyder at tabet af en-

kelte store kunder ikke har en afgørende betydning for Daniscos evne til at fortsætte driften.42 

 

Det er Daniscos vision at blive kundernes ”first choise” og dette skal ske gennem kendskab til mar-

kedets krav og muligheder. Danisco opfylder ikke kun kundernes basale krav men hjælper også 

kunderne med at udvikle nye produkter og markedssegmenter. Dette ses blandt andet af samarbejdet 

med en tysk kunde om udvikling af et specifikt enzym til udvikling af toastbrød med mindst 75% 

rug. I dette tilfælde er kunden afhængig af Daniscos enzymer til fremstilling af produktet.43 Danisco 

arbejder endvidere tæt sammen med deres vigtigste kunder for at finde nye udviklingsområder, som 

kan imødekomme udækkede behov.44 Dette er med til at øge afhængigheden efter Daniscos ingredi-

                                                   
42 Danisco årsrapport 2008/09, side 63 
43 Danisco årsrapport 2008/09, side 31 
44 Danisco ”Becomming first choise - et nyt kapitel i vores strategi” side 8 & 21 
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enser og kundernes tilpasning af deres produktion til Daniscos ingredienser øger endvidere afhæn-

gigheden af disse. 

 

Ændrede forbrugsvaner har indflydelse for efterspørgslen efter Daniscos ingredienser som tidligere 

nævnt i afsnit 3.1.3. Stigende efterspørgsel efter fødevare med sundhedsfremmende egenskaber er 

medvirkende til at producenter af fødevarer i stigende grad efterspørger ingredienser der kan leve op 

til forbrugernes krav. 

 

Danisco er som tidligere nævnt påvirket af udviklingen i råvarepriser og energipriser og det er ikke 

muligt for Danisco i alle tilfælde at viderefakturere prisstigningerne til kunderne.45 Dette skyldes 

blandt andet at Danisco er leverandør til store kunder som Nestlé og Unilever, som vil kunne fra-

vælge Daniscos produkter til fordel for billige produkter med samme egenskaber.46 Samtidig indgår 

mange af Daniscos ingredienser i slutprodukter, der bliver solgt i detailhandlen, hvor de store mar-

kedsdeltagere forsøger at presse priserne hos Daniscos kunder, som så forsøger at kanalisere presset 

vider til Danisco. 

 

Det ses af overstående at kunderne har en forholdsvis høj forhandlingsstyrke og at det ikke er muligt 

for Danisco at presse kunderne, i den udstrækning som Danisco kunne ønske. 

 

3.2.5 Konkurrenceintensitet 

Branchen er kendetegnet af store globale aktører med brede produktporteføljer samt en del små, 

hvor aktørerne konstant prøver at overtage hinandens markedsandele. Hver aktør har deres egen 

sammensætning af forretningsområder og produkter, hvilket ses af nedenstående figur 3.1. Del mar-

kederne er oftest karakteriseret af få store globale aktører og få små lokale, som kan være fremtidige 

opkøbs emner.  

 

Danisco vurderes at være en af de store aktører på markedet for fødevareingredienser, hvilket under-

streges af produktsortiment samt knowhow. Samtidig ses af nedenstående oversigt over konkurren-

ter, at Danisco er markedsførende på en del af markederne. Novozymes er markedsleder inden for 

                                                   
45 Danisco Årsrapport 2008/09, side 63 
46 Børsen “ Højere råvarerpriser forsurer Daniscos indtjening”, den 17. december 2007 
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enzymer til bioethanol med en markedsandel på 47%, hvor Danisco følger trop med 21% som den 

næststørste.47 Jf. børsen har Daniscos Cultures division en global lederposition, hvilket underbygger 

markedsplaceringerne jf. figur 3.3.48 

 

Figur 3.3 Oversigt over konkurrenter og markeds placering 
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Chr. Hansen (DK) r r

DSM (NL) r r r r r r r

ABF (UK) r r r

Tate & Lyle (UK) r r

Daniscos Global position 1 1 2 1 2 1 2 2 1/2
 

Kilde: www.danisco.dk 

 

Flere aktører på markedet opnår vækst gennem akkvisitioner og samtidig indgår flere aktører samar-

bejdsaftaler for at styrke deres konkurrencefordele. En af de væsentligste grunde til at opkøbe kon-

kurrenter er at eliminere trusler og samtidig opnå fordelene selv. Det er dog begrænset hvor meget 

den enkelte koncern kan opkøbe på baggrund af den gældende konkurrence- og monopollovgivning, 

der er gældende inden for EU. Daniscos strategi indebærer også vækst gennem akkvisitioner og Da-

nisco forsøger samtidig at forbedre deres position ved samarbejdsaftaler senest med DuPont i maj 

2008 og Goodyear i september 2008, der understøtter de eksisterende forretningsområder.  

 

Branchen er endvidere kendetegnet af virksomheder med høje faste omkostninger, som medvirker at 

tabte markedsandele presser virksomhedernes indtjening. Ingrediensbranchen påvirkes af stigende 

                                                   
47 Novozymes ”Dansk Aktionærforening” 16.11.2009 
48 Børsen ”Danisco køber fransk biotekselskab” den 11.11.2009 

http://www.danisco.dk
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konkurrence fra virksomheder i lande med lavt omkostningsniveau. Denne trussel forsøger Danisco 

at eliminere ved hjælp af stram omkostningsstyring, fokus på værdiskabende ingredienser samt op-

bygning af stærk markedspositioner og produktion i disse markeder.49 

 

Branchens konkurrenceintensitet vurderes at være høj, men samtidig vurderes det at der er et eks-

panderende markedspotentiale gennem produktudvikling og nye industrier, herunder produktion af 

anden generations bioethanol samt biobaseret isopren. 

 

3.3 Indre forhold - Ressourcer & Kompetencer 

I dette afsnit foretages en intern analyse af Danisco, som omhandler forhold selskabet selv har ind-

flydelse på. Formålet med analysen er, at analysere Daniscos ressourcer og kompetencer for at iden-

tificere selskabets kernekompetencer samt identificere hvilke ressourcer og kompetencer der skaber 

konkurrencemæssige fordele. Virksomheders ressourcer opdeles i fire hovedgrupper; materielle, 

humane, finansielle og immaterielle ressourcer. Fokus er på vurderingen af om virksomheden udnyt-

ter disse ressourcer optimalt, da de er grundlaget for Daniscos fremtidige indtjening. Selskabets res-

sourcer samt de heraf afledte kernekompetencer vil blive gennemgået i det følgende. 

 

3.3.1 Materielle ressourcer 

Daniscos materielle ressourcer består i selskabets produktionsapparat, som omfatter bygninger, tek-

niske anlæg og maskiner, samt driftsmateriel og inventar. Danisco er en global virksomhed og har i 

den forbindelse produktionssteder over det meste af verdenen. Produktionsapparatet har betydning 

for Daniscos produktionsevne, herunder effektivitet, kvalitet samt kapacitet. Hvis Danisco ikke har 

en effektiv produktion, hvor produkterne har for ringe kvalitet og selskabet lider af overkapacitet, vil 

det have en negativ indvikling på virksomhedens indtjening. 

 

Produktionsapparatet har endvidere væsentlig betydning for Danisco med henblik på selskabets stra-

tegi om vækst over de kommende år. Det kræver at produktionsapparatet følger den teknologiske 

udvikling og samtidig kræves der årlige investeringer i vedligeholdelse på eksisterende produkti-

onsmateriel samt evt. investeringer i nyt produktionsmateriel. I analyseperioden er der foretaget væ-

                                                   
49 Danisco Årsregnskab 2008/09, side 62 
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sentlige investeringer i materielle aktiver, hvor der er investeret 752 mio. kr.  2007/08 og 844 mio. 

kr. i 2008/09.50 Derudover er der i 2008/09 bygget topmoderne laboratorier i både Kina, Frankrig og 

Danmark som giver Danisco en fordel i forbindelse med deres forskning og udviklings aktiviteter. 

Udbygning af produktionsapparatet sker endvidere i forbindelse med akkvisitioner.  

 

Det er vigtigt, at selskabet har mulighed for at tilpasse produktionskapaciteten til efterspørgslen for 

blandt andet ikke at opleve overkapacitet eller mangel på kapacitet. Danisco har formået at omlæge 

kapaciteten på fabrikken i Rochester fra Genencor til Cultures for at imødekomme kapacitetsmangel 

som følge af den stigende efterspørgsel i Cultures segmentet. Der er endvidere lukket fabrikker på 

grund af overkapacitet og foretaget effektivisering på andre fabrikker. Herudover er xylitolproduk-

tionen i Kina midlertidigt indstillet grundet faldende efterspørgsel.51  

 

3.3.2 Humane ressourcer 

Daniscos humane ressource, er en vigtig ressource, der danner grundlaget for selskabets eksistens og 

er et af selskabets vigtigste konkurrence parameter. Dette forhold er Danisco opmærksom på og 

fremhæver i deres vision, at det er medarbejderne der er nøglen til at opnå denne. Dette kommer 

endvidere til udtryk i selskabets strategi, hvor det fremgår at effektive og engagerede medarbejder er 

en af forudsætningerne for fremtidig vækst, udvikling og succes. Antallet af medarbejder pr. 30. 

april 2009 er ca. 7.000 hvoraf de ca. 1.300 er ansat i Danmark.52 Sammensætningen af Daniscos 

medarbejder er bred og spænder fra ufaglærte til højtuddannede som eksempelvis forskere. Herud-

over er Danisco sammensat af flere kulturer grundet virksomhedsakkvisitioner, samt at Danisco som 

følge af at være et globalt selskab har aktiviteter i over 40 lande.  

 

Danisco er, som nævnt ovenstående, opmærksom på at medarbejder er vigtige ressourcer for at ska-

be fremtidig vækst og indtjening. Det er især inden for forskning og udvikling at ressourcebasen er 

uundværlig, da det vurderes at de ufaglærte medarbejdere der udfører rutine arbejde er nemmere at 

erstatte, men ikke desto mindre er det vigtigt at have tilfredse medarbejder i alle jobs. Det er endvi-

dere en vigtig faktor, at udviklingsmedarbejderne har de fornødne faciliteter til rådighed og bygnin-

gen af nye topmoderne laboratorier er medvirkende til at fremme udviklingen. 

                                                   
50 Danisco årsregnskab 2008/09, side 78 (se også Danisco årsregnskab 2008/09, side 15 for tidligere års investeringer) 
51 Danisco årsregnskab 2008/09, side 9 til 15 
52 Danisco Årsrapport 2008/09, side 89 og 90 
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I forsøg på at fastholde de bedste medarbejdere og samtidig sikre engagerede og effektive medar-

bejder, er der kommet øget fokus på HR. Dette øget fokus har resulteret i en ”People Planing 

Cycle”, som omfatter alle medarbejder i virksomheden. Dette betyder at der er kommet øget fokus 

på åben dialog med fastsættelse af individuelle mål samt opfølgning på disse årligt. Endvidere vil 

der blive foretaget årlige medarbejderundersøgelser for at direktionen kan få en føling for stemnin-

gen i selskabet.  

 

3.3.3 Finansielle ressourcer 

De finansielle ressourcer består i udnyttelse af det finansielle beredskab, herunder lånemuligheder, 

kreditfaciliteter, likvider mv. Selskabets finansielle resurser styres gennem Corporate Treasury, der 

har ansvaret for at minimere de finansielle risici. En central styring af de finansielle resurser er en 

styrke for Danisco da det forbedre mulighederne for optimal udnyttelse af resurserne. Danisco er en 

forholdsvis velkonsolideret koncern, hvilket ses af selskabets egenkapitalandel der i 2008/09 er på 

57 % hvilket er en forbedring på 12% -point i forhold til 2007/08.  

 

I forbindelse med salget af Danisco Suger er Daniscos finansielle beredskab blevet forbedret. Divi-

sionen er blevet solgt for ca. 5,45 milliarder kr. hvoraf størstedelen er anvendt til nedbringelse af 

koncernens gæld. Herudover modtager koncernen 600 millioner kr. for salg af EU kvoter for 

2007/08 og tidligere.53 Dette er den største årsag til forbedringen af selskabets egenkapitalandel. 

 

Ud fra ovenstående gennemgang vurderes det at Daniscos finansielle kapitalberedskab er tilstrække-

ligt til at finansiere kommende års investeringer og akkvisitioner, således at koncernen kan bibehol-

de sin hidtidige vækstrate, samt forsvare og udbygge markedsandele. Dette skyldes specielt frigivel-

se af likviditet i forbindelse med salg af sukker divisionen. 

 

3.3.4 Immaterielle ressourcer 

De immaterielle ressourcer omfatter primært patenter, rettigheder og licenser, innovation og know-

how, software samt goodwill, hvilket kendetegner en vidensbaseret virksomhed. Goodwill udgør det 

største immaterielle aktiv og er opstået primært som følge af virksomhedsopkøb.   

 

                                                   
53 Danisco meddelelse nr. 3, 2009 ”Salg af Danisco Sugar til Nordzucker kan nu afsluttes”, den 20. februar 2009 
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Som tidligere omtalt består Daniscos patentportefølje af over 8.600 patenter, som er steget væsentlig 

siden 2003. Stigningen skyldes både Daniscos egne patentsøgninger men hovedsageligt overtagelse 

af patenter i forbindelse med virksomhedsovertagelser, her specielt overtagelsen af Genencor i 

2005.54 Patenter sikre, som nævnt tidligere, koncerner mod at andre kopierer deres opdagelser, hvor-

for konkurrenterne bliver holdt på afstand. Patenter kan indeholde væsentlige indtjeningspotentialer 

i fremtiden. 

 

Danisco vurderes til at besidde et meget stort knowhow og viden, som benyttes til indtrængning i 

kundernes værdikæde. For at effektivere samarbejdet og sikre optimal udnyttelse af medarbejdernes 

viden, har Danisco opbygget en videnbase over selskabets samlede innovations- og applikations vi-

den, som gør at medarbejder over hele verdenen kan trække på selskabets samlede viden. Denne vi-

densbase overgås kun af få af selskabets konkurrenter.55 

 

Danisco teknologiplatform, herunder knowhow og viden er vigtig for virksomhedens fremtidige ind-

tjening og vækst. Daniscos teknologiplatform er med til at skabe konkurrencemæssige fordele speci-

elt da den er bredere og dybere end de fleste konkurrenter, hvilket gør Daniscos teknologiplatform 

enestående.56  

 

De seneste to regnskabsår har selskabet anvendt ca. 5,5 % af omsætningen på forskning og udvik-

ling. Idet størstedelen af forsknings- og udviklingsomkostninger udgiftsføres, kan der ligge betyde-

lig værdier i Danisco, som ikke er bogført som et aktiv. Novozymes som er Daniscos konkurrent på 

enzym markedet anvendte ca. 14% på forskning og udvikling i pct. af omsætningen de seneste to 

regnskabsår som er en væsentligt større andel end Danisco. Dette kan betyde at Danisco er nødsaget 

til at investere betydeligt mere på dette område for at bevare sin position på markedet. 

 

Kerry Group som er Daniscos konkurrent på ingredienser (Enablers og Bio Actives) har anvendt ca. 

3% af omsætningen på forskning og udvikling de seneste to regnskabsår, hvilket er en smule mindre 

end Danisco. Dette betyder at Danisco har en stærk mulighed for at bevare sin nuværende markeds-

position.     

                                                   
54 Danisco årsrapport 2008/09, side 30 
55 ” Becomming first choise - et nyt kapitel i vores strategi” side 11 
56 ” Becomming first choise - et nyt kapitel i vores strategi” side 18-19 
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Det vurderes at bærerdygtighed, med fokus på miljøindsats, sociale forhold og økonomi, er et aktiv 

for Danisco. Danisco indgår blandt andet i Dow Jones sustainability world indeks, der måler selska-

bers bæredygtighed, som den eneste ingrediensvirksomhed. Dette er med til at gøre Danisco til en 

attraktiv samarbejdspartner, og kan være med til at forbedre selskabets konkurrenceevne.  

 

3.3.5 Kernekompetencer 

Formålet med analysen af Daniscos ressourcebase er at identificere selskabets kernekompetencer. 

Ovenstående gennemgang har vist at Daniscos kernekompetencer hovedsageligt består i selskabets 

store viden som opnås gennem kvalificerede og engagerede medarbejder. Hertil har de et fornuftigt 

produktionsapparat samt et fornuftigt finansielt beredskab. 

 

Danisco skal stadig arbejde med at være i stand til at tiltrække og fastholde gode medarbejder, da 

dette har afgørende betydning for Danisco, der er meget afhængig af at udvikle nye produkter og 

teknologier. Det vurderes dog at selskabets eksisterende medarbejder er kvalificerede, men at de ik-

ke er unikke i forhold til deres konkurrenter.  

 

Generelt vurderes det at Danisco har en stærk ressourcebase, der er med til i sidste ende at skabe 

merværdi for selskabets aktionærer. 

 

3.4 Produktportefølje - Boston modellen 
For at uddybe den interne analyse af Danisco foretages en analyse af selskabets produktportefølje. 

Analysen udarbejdes da det er af væsentlig betydning, at selskabet har en afbalanceret produktporte-

følje af forretningsområder, for at Danisco kan skabe merværdi for aktionærerne. Det er ikke til-

strækkeligt at Danisco besidder de nødvendige kernekompetencer, hvis selskabet ikke formår at 

sammensætte en produktportefølje der skaber fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder.  

 

Til analyse af Daniscos produktportefølje anvendes Boston modellen, der er en enkel model. Model-

len opererer med to akser, den relative markedsandel og markedsvækst. Modellen antyder at en 

virksomhed skal sammensætte deres produktportefølje, hvor nogle produkter skaber løbende likvidi-

tet (Cash Cows), som anvendes til sikring af ekspansion af andre produkter (Stars) eller potentielle 

produkter (Questionmarks). 
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Modellen anvendes primært til analyse af enkelte produkter, men jeg har valgt at foretage analysen 

på divisionniveau. Grunden til dette er at jeg ikke har tilstrækkelige adgang til oplysninger på pro-

duktniveau, samt at en analyse på produktniveau vil være meget omfattende grundet selskabets antal 

af produkter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at produkter inden for den enkelte division kan 

befinde sig et andet sted i livscyklusen end divisionen som helhed.  

 

Figur 3.4 Boston matricen for Danisco produkter (hoved segmenter) 
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Kilde: J. O. Elling & O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, side 84 samt egen til-

virkning 

 

Ovenstående figur viser opdelingen af produkterne i selskabets fire forretningssegmenter. De efter-

følgende afsnit gennemgår begrundelserne for den valgte opdeling. Det skal bemærkes at det globale 

markedet for ingredienser forventes at vokse med 3-5% om året, og det globale marked for industri-

elle enzymer forventes at vokse 6-8%.57 De enkelte markeder vokser meget forskelligt. Eksempelvis 

er væksten i Vesteuropa begrænset i forhold til eksempelvis Asien og stillehavsområdet samt Indien. 

Dette skyldes at Vesteuropa karakteriseres som et modent marked, hvor de øvrige markeder inde-

holder forholdsvis store vækstpotentialer. Nedenstående analyse indeholder ikke en opdeling på de 

enkelte markeder, men vurderes for segmentet globalt. 

                                                   
57 Danisco årsrapport 2008/09, siden 23-24 
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3.4.1 Enablers 

Enablers har i de seneste fire regnskabsår udgjort den største andel af omsætningen, med en gen-

nemsnitlig omsætningsandel på 42%. Enheden opnåede i perioden 2006/07 til 2007/08 en organisk 

vækst på mellem 3% og 6%.  

 

Forretningssegmentet er vurderet til at være en star, der blandt andet hænger sammen med at seg-

mentet oplever væsentlige stigninger i deres marginer, selv om den organiske vækst har været en 

smule faldende. Samtidig vurderes det at Enablers er selvfinansierende som følge af blandt andet 

den positive udvikling i segmentets marginer. Enablers er markedsledende på de markeder de opere-

rer på, som også fremgår af figur 3.3. Enablers markedsandele er varierende og for hydrokollider 

vurderes andelen til at udgøre 41% mod 17% på markedet for emulgatorer.58 Samtidig vurderes fun-

damentet for fremtidig vækst at være solidt, da divisionen har et af de bredeste produktsortimenter i 

branchen og at der i divisionen er oparbejdet et stort knowhow.59 

 

3.4.2 Cultures 

Cultures har i de seneste fire regnskabsår udgjort 14% af omsætningen, hvor enheden i perioden 

2006/07 til 2007/08 opnåede en organisk vækst på ca. 9%.  

 

Cultures segmentet er klassificeres som en Star, der blandt andet hænger sammen med at segmentet 

oplever væsentlige stigninger i deres marginer, samtidig med en stabil høj organiske vækst. Segmen-

tet vurderes at være selvfinansierende som følge af ovenstående. Cultures divisionen er en af de le-

dende markedsdeltagere inden for segmentets områder, som også fremgår af figur 3.3. Markedsan-

dele for segmentets underliggende produkter er overordnet på samme niveau og går fra 7% på mar-

kedet for konserveringsmidler til 11% for markedet for kulturer.60 Selskabet har i perioden øget in-

vesteringer som følge af kapacitetsudvidelser for at imødekomme den øgede vækst. 

 

3.4.3 Sweetners 

Sweetners omsætning har i de seneste fire regnskabsår udgjort 14% af koncernomsætningen, dog 

har segmentet i perioden 2006/07 til 2007/08 opnåede en negativ organisk vækst fra -12% til -6%. 

                                                   
58 Danisco årsrapport 2008/09, siden 23 
59 www.Danisco.dk  
60 Danisco årsrapport 2008/09, siden 23 (markedet for fødevareenzymer vurderes at udgøre 9% og for antisoxanter 8%) 

http://www.Danisco.dk
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En af årsagerne hertil var faldende efterspørgsel efter nogle af divisionens produkter, øget konkur-

rence, som medfører pres på priserne. Danisco har fokus på problem segmentet Sweetners og for-

venter at kunne stabilisere salget i løbet af 2009/10. 

 

Forretningssegmentet er klassificeret som et questionmark, blandt andet som følge af den ovenstå-

ende udvikling i selskabets salgsvækst samt de faldende marginer. For første halvår 2009/10 var sel-

skabets EBIT-margin faldet til 2%, dette er et fald på -13,8 procentpoint i forhold til niveauet for 

2007/08. Segmentet vurderes ikke at være selvfinansierende som følge af ovenstående hvilket un-

derbygger segmentets klassificering. Det skal dog bemærkes at Danisco har udmeldt at der er fokus 

på at skabe positive pengestrømme for Sweetners, hvor der allerede for første halvår 2009/10 vurde-

res at udviklingen er tilfredsstillende. Segmentet er markedsleder på de områder som der opereres 

på, hvilket også ses af figur 3.3. Markedsandele for segmentets underliggende produkt naturlige sø-

demidler er vurderet til at udgøre 7%.61  

 

3.4.4 Genencor 

Genencor har i de seneste fire regnskabsår udgjort gennemsnitlig 30 % af den samlede omsætning, 

hvorfor segmentet er det næststørste efter Enablers. Enheden opnåede i perioden 2006/07 til 2007/08 

en organisk vækst på mellem 7% og 9%.  

 

Genencor segmentet anses som et Star, som følge af ovenstående høje organiske vækst samt mindre 

stigninger i deres marginer, hvor EBIT-margin for første halvår 2009/10 ligger på 14,6%. Der har 

tidligere været investeret større investeringer i forbindelse med samarbejder, her senest investeringer 

i samarbejde med Goodyear samt DuPont der løber op henholdsvis 50 mio. kr. og 337 millioner kr. 

over tre år. Selskabet har ikke planer om at indgå flere større samarbejder inden for den nærmeste 

fremtid.62 Det høje likviditetsforbrug er med til at segmentet kræver høje cash-flows til at finansiere 

egen vækst, hvorfor det vurderes at selskabet tidligere ikke har været selvfinansierende. Som følge 

af nedgang i væsentlige investeringer, vurderes segmentet for fremtiden at være selvfinansierende. 

Disse investeringer er behæftet med høj risiko, da der ingen garanti er for at investeringerne vil re-

                                                   
61 Danisco årsrapport 2008/09, siden 23 (markedet for fødevareenzymer vurderes at udgøre 9% og for antisoxanter 8%) 
62 Børsen ”Knutzen: nu skal der hanles” den 12-02-2010 
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sultere i fremtidig vækst- og indtjeningspotentiale. Genencor er den næststørste aktør på markedet 

for industrielle enzymer efter konkurrenten Novozymes, der tilsammen har ca. 70% af markedet.   

 

3.5 SWOT analyse 

For at opsummere analysen af samfundsforhold, brancheforhold, ressourcer og kernekompetencer 

samt produktporteføljen, foretages en SWOT- analyse. SWOT- analysen giver et overblik over de 

væsentlige ikke-finansielle værdidrivere, der har størst indflydelse på Daniscos strategiske position. 

Forholdene bliver opsummeret i koncernens styrker og svagheder (interne forhold) samt muligheder 

og trusler (eksterne forhold). 

 

Analysen af de ikke finansielle værdidrivere vil herefter sammen med den efterfølgende regnskabs-

analyse danne grundlag for udarbejdelse af budgetter til brug for værdiansættelsen.  

 

Figur 3.3 SWOT analyse 

s Stærkt produktionsapparat s Produktportefølje ikke optimal
s Høje medarbejder kompetencer s F&U omkostninger lavere ned konkurrenter
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s Mange patenter (produktbeskyttelse) s Udskydelse af målsætning for EBIT-margin
s Bredt produktsortiment
s Global markedaktør
s Fornuftigt finansielt beredskab
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s Samarbejdsaftaler og akkvisitioner

Støtte fra USA til forskning i andengenerations-
bioetanol

Svagheder

Muligheder Trusler

Styrker

 
Kilde: O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 3. udgave side118 samt egen tilvirk-

ning 
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3.5.1 Potentielle styrker 

Danisco har en stærk enestående teknologiplatform, der sammen med en stærk ressourcebase gør 

selskabet i stand til at forbedre eller bibeholde deres markedsposition og giver samtidig mulighed 

for at udnytte vækstmuligheder. Daniscos kernekompetencer består hovedsageligt i selskabets viden, 

som opnås gennem selskabets kvalificerede og engagerede medarbejder. Hertil har de et fornuftigt 

produktionsapparat samt et fornuftigt finansielt beredskab. 

 

Daniscos har mange patenter og patentporteføljen er steget stødt de sidste år. Patenter er fremkom-

met ved at virksomheden har formået at være innovativ. Patentporteføljen, som udgøres af et bredt 

produktsortiment, som gør at virksomheden kan tilfredsstille mange kunders krav. Samtidig øger 

Danisco kundernes afhængighed ved hjælp af tætte samarbejder, så kunderne ikke så nemt kan skifte 

leverandør. Danisco er samtidig ikke afhængig af få store kunder, som gør selskabet mindre følsom 

overfor ændringen i afsætningen til enkelte kunder. 

 

Danisco er en miljøbevidst organisation med fokus på bæredygtighed i alle led, hvilket er en styrke i 

en verden, hvor der er øget fokus på miljøpåvirkninger. Danisco er i den forbindelse noteret i flere 

prestigefyldte bæredygtigheds indeks. 

 

Danisco formår gennem samarbejdsaftaler at udvikle nye innovative produkter. Specielt i samarbej-

det med DuPont, er udviklingen af andengenerationsbioetanol styrket, og dette har resulteret i lance-

ring af det første kommercielt bæredygtige enzym til produktion af andengenerationsbioetanol. 

Samtidig har samarbejdsaftalen med Goodyear resulteret i produktion af det første dæk produceret 

af bioisopren i stedet for oliebaseret isopren. 

 

Danisco er som en global markedaktør, med produktfaciliteter i mange lande, hvorfor de er mindre 

udsat for udvikling i enkelte lande.  

 

3.5.2 Potentielle svagheder 

Selskabets produktportefølje er vurderet til ikke at være optimal, da der ikke indgår en solid Cash 

Cow, som kan skabe fremtidig likviditet. Denne trussel modvirkes af selskabets finansielle situation, 

hvor indtægter fra salg af selskabets tidliger Cash Cow, sukker, er anvendt til at nedbringe selska-
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bets gæld. Samtidig har selskabet fortalt, at der ikke er store nye investeringer i blandt andet nye 

samarbejder på vej. 

 

EBIT marginen for Sweetners har været faldende, hvilket indikerer at der er problemer med indtje-

ningen som også er en af årsagerne til nedskrivning af goodwill vedrørende segmentet.63 Denne ud-

vikling er blandt andet medvirkende til at selskabet har udskudt deres mål om at nå en EBIT-margin 

for hele koncernen på 12,5% i 2010/11 til 2011/12. 

 

Danisco anvender en mindre andel af F&U i procent af salget i forhold til en af deres nærmeste kon-

kurrenter, Novozymes, hvilket kan betyde at Danisco ikke kan bevare deres stærke position på mar-

kedet, og dermed svække selskabets fremtidige vækstmuligheder. 

 

3.5.3 Potentielle muligheder 

Danisco har via deres samarbejder om udvikling af andengenerationsbioetanol, modtaget støtte fra 

USA, hvilket er en stor anerkendelse. Efterspørgslen efter andengenerationsbioetanol har endvidere 

været stigende, efter ønske om at mindske afhængigheden af olie. Lovgivning vedrørende indholdet 

af bioethanol i benzin udgør en væsentlig mulighed for Danisco, i forbindelse med produktion af 

bioethanol. Lovkravene indeholder en stigning af andelen af bioethanol i benzin over en længere år-

række, som udgør et vækstpotentiale for Danisco. 

 

Som tidligere nævnt anvender Danisco patenter til at beskytte deres produkter mod kopiering. Dette 

er en generel tendens i branchen. Modsat er det en mulighed for Danisco til at udvikle produkter der 

kan anvendes til substitution af konkurrenternes produkter for at øge markedsandele. Her kan blandt 

andet nævnes Daniscos enzym ”Accellerase Duet” der eksempelvis kan erstatte konkurrenten Novo-

zymes produkt ”Cellic Ctec2”. 

 

Fokus på fedme samt en stigning i antallet af overvægtige skaber muligheder for Danisco, da dette 

øger efterspørgslen efter produkter med sundhedsfremmende egenskaber. Danisco har med sin fokus 

på ”Health & Nutricion” en stærk platform til at levere konkurrencedygtige ingredienser med sund-

hedsfremmende egenskaber.  

                                                   
63 Mere herom senere i opgaven 



Kandidatafhandling 2008   Danisco A/S 
 

Page 43 of 111 

Udviklingen i forbrugsvaner der viser en stigning i forbruget af færdigretter samt krav til bedre kva-

litet, sundhed samt holdbarhed udgør en mulighed for Danisco idet selskabets ingredienser blandt 

andet sikre ensartet konsistens og kvalitet. 

 

De høje adgangsbarriere samt leverandørernes lave forhandlerstyrke kan være med til at forbedre 

indtjeningsmulighederne hvis Danisco formår at udnytte forholdene optimalt. 

 

3.5.4 Potentielle trusler 

Den negative udvikling i kursen på USD har haft direkte indflydelse på selskabets indtjening, og 

Danisco foretager initiativer til at eliminere følsomheden over for kursudsving. En fortsat negativ 

udvikling i USD kursen forventes dog at have en negativ effekt på selskabets indtjeningsmuligheder. 

 

Som tidligere nævnt anvender Danisco patenter til beskyttelse af deres produkter. Udløb af selska-

bets patenter udgør en risiko for, at konkurrenter kopier produkternes egenskaber og dermed øger 

konkurrencen på disse. Konkurrence fra substituerende produkter er et generelt problem som Dani-

sco forsøger at eliminere gennem tætte kunde relationer.  

 

Konsolidering af virksomheder i branchen, hvor Danisco forholder sig passivt, kan betyde at Dani-

sco kan miste markedsandele til de nærmeste konkurrenter, der tillige anvender opkøb som en 

vækststrategi. 

 

Samtidig har stigningen i energi- og råvarepriser indflydelse på Daniscos omkostninger og forringer 

indtjeningen. Følsomheden over for udviklingen i energi- og råvarepriser bliver forstærket af kun-

dernes forhandlerstyrke som gør at prisstigningerne ikke kan overføres direkte til kunderne.  
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4. Regnskabsanalyse 

I dette kapitel foretages en regnskabsanalyse af Danisco, der har til formål at give et billede af det 

historiske niveau for Daniscos finansielle værdidrivere. Kendskabet til den historiske udvikling er 

relevant da selskabets fremtidige indtjeningsmuligheder er præget af tidligere perioders handlinger. 

Regnskabsanalysen skaber sammen med den strategiske analyse grundlaget for budgetudarbejdel-

sen.  

 

Regnskabsanalysen er udarbejdet på baggrund af Daniscos officielle årsrapporter. Analyseperioden 

omfatter fem regnskabsår og går fra regnskabsåret 2004/05 til regnskabsåret 2008/09. Analysen af 

den historiske udvikling tager udgangspunkt i nøgletal der er estimeret på baggrund af Daniscos kor-

rigerede og reformulerede årsrapporter. Daniscos officielle egenkapital, balance samt resultatopgø-

relse fremgår af bilag 2-4, bemærk at opsplitningen er beskrevet i bilag 5. 

 

4.1 Regnskabsgennemgang 
Regnskabsanalysen tager som ovenstående nævnt udgangspunkt i de officielle årsrapporter, hvorfor 

der skal tage stilling til kontinuiteten samt kvaliteten i årsrapporterne. Først gennemgås anvendt 

regnskabspraksis og herefter gennemgås revisorpåtegningerne for at kontrollere om der er væsentli-

ge forhold der skal tages hensyn til.  

 
4.1.1 Regnskabspraksis og ændringer heri  

Analyse af kontinuiteten i anvendt regnskabspraksis er væsentlig, da ændringer i regnskabspraksis i 

analyse perioden kan have en indflydelse på sammenligneligheden årsrapporterne imellem. Ved æn-

dring af regnskabspraksis er det vigtigt for den eksterne analytiker at evaluere effekten af disse samt 

at indregne væsentlige ændringer i de reformulerede opgørelser, således at analyser og konklusioner 

ikke træffes på et forkert grundlag. 

 

I regnskabsåret 2004/05 overgik Danisco til at aflægge koncernregnskab efter IFRS. Ændringen i 

regnskabspraksis har betydet korrektioner af sammenlignings tal, som har medført forskelle mellem 

ultimo og primo saldi. Disse forskelle er der korrigeret for i egenkapitalen, således at der er kontinu-

itet i analyseperioden. Overgangen til IFRS har ikke haft så stor en påvirkning på kontinuiteten i 
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regnskaberne, hvilket skyldes at selskabet i årene frem til overgangen, har fulgt de fleste af de inter-

nationale regnskabsstandarder, inden for rammerne af årsregnskabsloven.  

 

Der er foretaget ændringer af regnskabspraksis i regnskabsårene 2004/05 og 2005/06. I regnskabs-

året 2004/05 ændres reglerne for indregning af aktiebaseret aflønning efter IFRS 2, der medfører 

ændringer i primo egenkapital for regnskabsåret 2004/05. Vedrørende regnskabsåret 2005/06 forta-

ges der ændring i IAS 19 således at aktuarmæssige gevinster og tab skal indregnes fuldt ud i balan-

cen og egenkapitalen. Dette medfører regulering af årets resultat samt egenkapital for regnskabsåret 

2004/05.  

 
De omtalte ændringer i anvendt regnskabspraksis er korrigeret i de reformulerede opgørelser for 

regnskabsåret 2004/05 således at der er kontinuitet i regnskabsanalyseperioden. 

 
 
4.1.2 Revisionspåtegninger 

Ved en revisionspåtegning uden modifikationer udtrykker revisor at årsrapporten er uden væsentlige 

fejl samt at årsrapporten som helhed giver et retvisende billede. Dette er ikke et udtryk for at årsrap-

porten er 100% korrekt men at årsrapporten ikke indeholder fejl, der vil være væsentlig for regn-

skabsbrugernes beslutninger. Samtidig giver påtegningen en vis grad af sikkerhed for, at den oplyste 

regnskabspraksis bliver overholdt. I forbindelse med udarbejdelse af regnskabsanalysen og værdian-

sættelsen er det relevant at identificere, om der har været modifikationer til konklusionen i de analy-

serede årsrapporter. Er dette tilfældet er det vigtigt at effekten af forholdene vurderes og at der skal 

tages det nødvendige hensyn hertil i analysen. 

 

Gennemgang af revisionspåtegningerne for Daniscos årsrapporter i analyseperioden, viser at årsrap-

porterne er forsynet med påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Det kan derfor 

konkluderes at årsregnskaberne giver et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling, samt at 

ledelsen har handlet inden for lovens retningslinier. Revisionspåtegningerne for analyseperioden gi-

ver derfor ikke anledning til korrektioner eller specifikke forhold, der kræver særlig opmærksomhed 

ved udarbejdelse af regnskabsanalysen. 
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4.2 Reformulering til analyseformål 

Formålet med reformuleringerne er, at danne et grundlag for den efterfølgende rentabilitetsanalyse 

der på korrekt vis måler virksomhedens historiske rentabilitet og vækst. Virksomhedens økonomiske 

aktiviteter kan opdeles i to; driftsaktivitet og finansiel aktivitet. Da driftsaktiviteten er den primære 

drivkraft for værdiskabelsen i virksomheder, betyder det at driftsaktiviteten skal adskilles fra den fi-

nansielle aktivitet.  

 

Endvidere tilsigter regnskabslovgivningen, at visse værdistigninger/fald ikke må indregnes i resul-

tatopgørelsen men skal indregnes direkte i egenkapitalen. En gennemgang af egenkapitalposteringer 

skal derfor sikre at værdiskabelser indregnes korrekt i virksomhedens totalindkomst. 

 

4.2.1 Opsplitning af aktivitet i fortsættende og ophørende aktiviteter 

Analysen tager udgangspunkt i de fortsættende aktiviteter for Danisco, hvorfor de ophørende aktivi-

teter er forsøgt udskilt af de officielle opgørelser. Der foreligger ikke en fuldstændig resultatopgø-

relse samt balance for den fortsættende aktivitet for alle regnskabsårene. Vi har anvendt segmentop-

lysningerne i årsrapporterne til at udarbejde resultatopgørelse samt balance for den fortsættende ak-

tivitet. For størstedelen af resultatposterne foreligger der en opdeling i segmenter, de resterende po-

ster der ikke er udskilt er fordelt ud fra en fordelingsnøgle. For gennemgang af opsplitning af resul-

tatopgørelsen henvises til bilag 5. 

 

Opsplitning af selskabets aktiver har ikke givet anledning til væsentlige problemer, da størstedelen 

er segmenteret. For selskabets passiver er situationen anderledes, da kun en mindre del af de samle-

de passiver er segmenteret. Til opdeling af selskabets passiver er der udarbejdet en række forde-

lingsnøgler. Nedenstående tabeller 4.1 viser andelen af aktiver og passiver vedrørende fortsættende 

aktiviteter i procent af de samlede aktiver og passiver for hele koncernen.  
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Tabel 4.1 Andel af fortsættende aktiviteter i pct. af den samlede koncern 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Aktiver
Godwill 86% 87% 75% 91% 100%
Andre langfristet aktiver 60% 64% 62% 62% 100%
Kortfristet aktiver 60% 64% 58% 58% 100%

Passiver
Egenkapital inkl minoritetsinteresser 38% 51% 37% 51% 100%
Langfristede forpligtelser 87% 91% 88% 88% 100%
Kortfristet forpligtigelser 86% 82% 81% 79% 100%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

For en mere detaljeret gennemgang af opsplitning af balancen henvises til bilag 6. 

 

4.2.2 Egenkapitalopgørelsen 

Hovedformålet med reformulering af egenkapitalopgørelsen er, at adskille transaktioner med ejerne 

fra totalindkomsten64. Opgørelsen er foretaget eksklusiv minoritetsinteresser, for at få det rene afkast 

til moderselskabets aktionærer. 

 

Transaktioner med ejerne vedrører alle transaktioner med disse, typisk udbetaling af udbytte, tilba-

gekøb og salg af aktier samt eventuelle kapitalindskud fra ejerne. Totalindkomsten er almindeligvis 

værdistigninger/tab, der på grund af regnskabslovgivningen er posteret direkte på egenkapitalen. 

Disse transaktioner indeholder en del af selskabets værdiskabelse og bør være indeholdt i resultat-

opgørelsen. Posteringer der vedrører totalindkomsten er blevet resultatført i den reformulerede resul-

tatopgørelse, jf. afsnit 4.2.4.  

 

De tidligere beskrevne ændringer i årsregnskaberne som følge af ændret regnskabspraksis er indreg-

net i egenkapitalen under totalindkomsten. Ændringerne fremgår både af den officielle samt den re-

formulerede egenkapitalopgørelse. 

 

Den korrigerede og reformulerede egenkapitalopgørelse fremgår af bilag 7, hvor den foretagne re-

formulering endvidere er gennemgået. 

 

                                                   
64 For Danisco fremgår totalindkomsten af selskabets officielle årsregnskaber. 
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4.2.3 Balancen 

Reformulering af balancen skal opdele posterne i driftsaktiver, driftsforpligtigelser og finansielle 

forpligtelser. Driftsaktiver og driftsforpligtelser er poster, der vedrører produktion og salg af virk-

somhedens produkter, dvs. knytter sig til driften af virksomheden. De finansielle forpligtelser er po-

ster der kan relateres til fremskaffelse af den nødvendige kapital til driften og til placering af even-

tuelt overskydende likviditet herfra.65 Grunden til denne opdeling er at værdiskabelsen som tidligere 

nævnt bygger på driftsaktiviteten.   

 

Reformuleringen af Daniscos balance er overskuelig, da alle aktiverne, på nær likvider og selskabs-

skat, kan henføres til driftsaktiver. På passivsiden kan alle hensættelser og gældsforpligtigelser med 

undtagelse af gæld til realkreditinstitutter, kreditinstitutter samt kapitaliserede leasingforpligtelser 

henføres til driftsforpligtigelser.  

 

Da likvider både kan indeholde overskydende likviditet samt likvider der er nødvendige for at kunne 

opretholde driften er det nødvendigt at foretage en opdeling af likvider i driftslikviditet under drifts-

aktiver og likvidbeholdninger under netto finansielle forpligtigelser. Da denne opdeling ikke oplyses 

i årsregnskabet, er det valgt at medtage 1% af omsætningen som driftslikviditet og resten af likvi-

derne klassificeres som likvidbeholdninger under netto finansielle forpligtigelser, hvilket er en ofte 

anvendt metode.66 

 

Den korrigerede og reformulerede balance fremgår af bilag 8, hvor den foretagne reformulering 

endvidere er gennemgået. 

 

4.2.4 Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen viser virksomhedens nettooverskud for en given periode, som er skabt af virk-

somhedens drifts- og finansieringsaktivitet. Formålet med reformuleringen af resultatopgørelsen er 

at opdele resultatopgørelsen i transaktioner fra drift og finansiering. Posterne opdeles i driftsover-

skud fra salg, andet driftsoverskud samt finansielle poster. Endvidere skal de totalindkomstposter 

                                                   
65 J.O. Elling & O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 2. udgave side 123 
66 O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 3. udgave side 183-183 
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under egenkapitalen indarbejdes, så selskabets samlede værdiskabelse fremgår af den reformulerede 

resultatopgørelse. 

 

Yderligere skal der foretages en allokering af årets skatteomkostning til driftsoverskud fra salg, an-

det driftsoverskud samt finansielle poster, for at måle de skattemæssige konsekvenser afledt af drif-

ten og de finansielle poster.  

 

Den korrigerede og reformulerede resultatopgørelse fremgår af bilag 9, hvor den foretagne reformu-

lering endvidere er gennemgået. 

 

4.3 Analyse af rentabilitet 
Analyse af Daniscos rentabilitet tager udgangspunkt i den korrigerede samt reformulerede egenkapi-

talopgørelse, balance samt resultatopgørelse. Rentabilitetsanalysen er en vigtig del af regnskabsana-

lysen, da en fornuftig rentabilitet er essentiel for en virksomheds overlevelsesevne samt muligheden 

for at skabe et tilfredsstillende afkast til aktionærerne.67 

 

Formålet med rentabilitetsanalysens er, at måle værdien af egenkapitalens forrentning ROE samt 

dens underliggende finansielle værdidrivere. Analysen af rentabiliteten vil tage udgangspunkt i 

strukturen i DuPont modellen, som er skitseret i bilag 10. 

 

I beregninger hvor der inkluderes balanceværdier, vil disse værdier være baseret på gennemsnits-

værdier. Dette giver den bedste indikation af udviklingen hen over året, da det er bevægelserne 

igennem året der skaber grundlaget for indtjeningen. 

 

4.3.1 Egenkapitalforrentning (ROE)  

Egenkapitalens forrentning viser hvor god virksomheden er til at forrente den investerede kapital og 

nøgletallet er et udtryk for det afkast, ejerne opnår af deres investering i virksomheden.  

 

                                                   
67 T. Plenborg & C. V. Petersen ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, side 149. 
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ROE bliver både påvirket af den driftsmæssige aktivitet samt den finansielle aktivitet. Egenkapita-

lens forrentning kan udtrykkes som følgende: 

ROE = ROIC + [ FGEAR * (ROIC-r) ] 

 

Udviklingen i ovenstående nøgletal er vist nedenfor i tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Udvikling i ROE 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

ROE 10,13% 10,51% 8,91% 6,33% 2,21%
ROE før MIN 10,37% 11,05% 8,92% 6,70% 2,44%

ROIC 4,45% 5,20% 4,94% 3,78% 1,76%

r 1,85% 2,46% 2,91% 2,03% 0,78%
FGEAR 2,276        2,134        1,964        1,663        0,728         
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det kan ses af ovenstående tabel, har ejernes forrentning på den indskudte kapital været falden-

de gennem de sidste fem år. Faldet i Daniscos egenkapitalforrentning er både påvirket af udviklin-

gen af ROIC samt FGEAR og SPREAD, der alle har en faldende tendens. Ved fald i den finansielle 

gearing nærmer ROE sig ROIC, hvilket specielt ses i året 2008/09. 

 

Årsagerne til udviklingen i ROE vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit i forbindelse med 

analyse af udviklingen i de underliggende komponenter. Analysen indledes med analyse på driftsak-

tiviteten, som tager udgangspunkt i afkastningsgraden også kaldet Return Of Invested Capital 

(ROIC). Efterfølgende foretages analyse af virksomhedens finansielle gearing. 

 

4.3.2 Afkastningsgraden og dekomponering af denne 

Som nævnt indledes analysen af egenkapitalforrentningen med en analyse af ROIC, der udtrykker 

forrentningen af den investerede kapital, alene ud fra driften. ROIC er det overordnede mål for drif-

tens rentabilitet. Afkastningsgraden kan dekomponeres i yderligere to værdidriver og udtrykkes 

som: 

ROIC = Driftsoverskud (DO) / gns. Nettodriftsaktiver (NDAgns)   

eller   
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ROIC = OG * AOH 

 

Nedenstående tabel 4.3 viser udviklingen i ROIC for Danisco for regnskabsåret 2004/05 til 2008/09, 

samt udviklingen i de underliggende drivere for ROIC. 

 

Tabel 4.3 Udvikling i ROIC 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

ROIC 4,45% 5,20% 4,94% 3,78% 1,76%

OG 6,24% 6,82% 6,83% 4,62% 2,14%
AOH 0,713        0,763        0,724        0,819        0,821         
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Danisco har haft en varierende afkastningsgrad gennem årene. Det væsentlige fald i 2008/09 skyldes 

hovedsageligt en nedskrivning på over 600 mio. kr. hvoraf 460 mio. kr. vedr. nedskrivning af good-

will i Sweetners. Nedskrivningen er relateret til driften, men skaber en del støj da der er tale om en 

ikke tilbagevendende post. Hvis ikke tilbagevendende poster ikke var indregnet i DO ville ROIC 

have været på 4,79%. Problemstillingen vedrørende ikke tilbagevendende poster vil blive behandlet 

senere i afsnittet vedrørende vækst.  

 

ROIC er væsentligt påvirket af ompostering af ikke resultatførte værdireguleringer fra egenkapitalen 

til resultatopgørelse i forbindelse med omformulering af resultatopgørelse og balance. Her er valuta-

kursregulering af udenlandske tilknyttede- og associerede virksomheder, efter skat af væsentlig be-

tydning for totalindkomsten. Posten svinger fra et tab på 344 mio. kr. til en gevinst på 527 mio. kr.  

 

Afkastningsgraden forklarer ikke alene udviklingstendenser i rentabiliteten og det er derfor nødven-

digt at dekomponere nøgletallet i de to underliggende driver, overskudsgrad og aktivernes omsæt-

ningshastighed for at vurdere hvordan værdien af ROIC er fremkommet.  

 

Brancheanalysen har vist, at den branche som Danisco opererer i er kendetegnet ved at være for-

holdsvis kapitalkrævende. Dette medfører som oftest en lav omsætningshastighed hvorfor virksom-

heden er nød til at genererer en tilsvarende høj overskudsgrad for at kunne tiltrække den nødvendige 

kapital. Den højere overskudsgrad kan Daniscos opnå på grund af høje adgangsbarriere, i form af 
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blandt andet høje opstart investeringer, som formindsker konkurrencen.68 Hvorvidt dette er tilfældet 

for Danisco vil den efterfølgende analyse af OG og AOH afklare. 

 

Udvikling i overskudsgrad (OG) 

Overskudsgraden måler overskuddet for en krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet, og er et 

nøgletal for indtægts- og omkostningstilpasningen i Danisco. Selve nøgletallet viser i procent hvor 

stor en del af omsætningen der indgår som driftsoverskud. OG beregnes som driftsoverskud efter 

skat divideret med nettoomsætningen.69 Udviklingen i OG samt nettoomsætning og driftsoverskud 

fra salg efter skat (DOefter skat) er vist i tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Udvikling i OG 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

OG 6,24% 6,82% 6,83% 4,62% 2,14%

Omsætning, mio. kr. 9.866        13.278      12.063      12.219      12.991      
DO efter skat, mio. kr 616           906           824           564           279            
Kilde: Egen tilvirkning 

 

OG er som ROIC i 2008/09 også påvirket af nedskrivningen på over 600 mio. kr. da dette påvirker 

driftsoverskuddet negativt. Hvis ikke tilbagevendende poster ikke var indregnet i DO ville OG have 

været på 5,83%. 

 

Stigningen i OG fra 2004/05 til 2005/06 kan henføres til et stigende DOefter skat i forhold til stignin-

gen i omsætningen, som følge af en positiv påvirkning fra ompostering af valutakursregulering af 

udenlandske tilknyttede- og associerede virksomheder. Denne positive påvirkning bliver dog redu-

ceret af en stigning i F&U omkostninger i procent af salget.  

 

Faldet i OG fra 2006/07 til 2007/08 kan hovedsageligt henføres til valutakursregulering af udenland-

ske tilknyttede- og associerede virksomheder, efter skat på -344 mio. kr. der stammer fra værdiregu-

leringer fra egenkapitalen til resultatopgørelse. Dette er en væsentlig stigning fra året før hvor posten 

kun udgør -149 mio.kr. 

                                                   
68 O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 3. udgave side 263 
69 O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 3. udgave side 261 
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Hvis man ser på trendanalysen vedrørende driftsoverskuddet for analyseperioden, fremgår det at ud-

viklingen i de enkelte poster overordnet følger udviklingen for salget, se bilag 11. De største udsving 

vedrører ikke tilbagevendende poster som omstruktureringsomkostninger samt ompostering af ikke 

resultatførte værdireguleringer fra egenkapitalen til resultatopgørelse. 

 

Det vurderes at Danisco ikke formår at skabe tilstrækkelig høje overskudsgrader til at kompensere 

for den lave omsætningshastighed. Dette medfører en forholdsvis lav ROIC og nedbryder aktionær-

værdien. 

 

ROIC er ikke kun påvirket af udviklingen i overskudsgraden men også udviklingen i aktivernes om-

sætningshastighed som vil blive gennemgået i det efterfølgende afsnit 

 

Udvikling i aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiver, og nøgletallet 

er et mål for kapitalintensitet og –tilpasning i Danisco. AOH beregnes som nettoomsætning divide-

ret med gennemsnitlig netto driftsaktiver (NDAgns). Den inverse værdi af AOH (1/AOH) får man 

hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver til at skabe en krones salg.70 Tabel 4.5 viser udviklin-

gen i AOH, den inverse værdi af AOH samt nettoomsætning og NDAgns.     

 

Tabel 4.5 Udvikling i AOH 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

AOH 0,713        0,763        0,724        0,819        0,821        
1 / AOH 1,402        1,311        1,382        1,221        1,218        

Omsætning, mio. kr. 9.866        13.278      12.063      12.219      12.991      
NDAgns, mio. kr 13.832      17.413      16.671      14.924      15.820       
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående tabel viser at udviklingen i aktivernes omsætningshastighed har været forholdsvis sta-

bil med en mindre stigning gennem analyseperioden. Stigningen i AOH i perioden fra 2006/07 til 

2008/09 skyldes, at omsætningen er steget, mens den gennemsnitlige investerede kapital er ned-

bragt. Faldet i NDAgns, skyldes hovedsageligt et fald i selskabets goodwill, som følge af store ned-
                                                   
70 O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 3. udgave side 262 



Kandidatafhandling 2008   Danisco A/S 
 

Page 54 of 111 

skrivninger samt et fald i selskabets varebeholdninger, hvilket er at forvente ud fra selskabets initia-

tiv om at nedbringe varelagerne.  

 

Det fremgår endvidere af tabel 4.5, at Danisco i analyseperioden har reduceret deres kapitalbindin-

ger, da 1/AOH er faldende. Kapitalbindingen er dog steget svagt fra 2005/06 til 2006/07, hvilket 

skyldes, at Daniscos omsætning er faldet mere end den gennemsnitlige NDA, som blandt andet kan 

henføres til andelen af Flawours i 2005/06 der ikke er en del af 2006/07. 

 

4.3.3 Finansiel gearing og SPREAD 

I de tidligere afsnit er driftsaktivitetens værdidrivere analyseret, hvorfor der i dette afsnit analysere 

den finansielle aktivitets værdidrivere, som består af finansiel gearing (FGEAR) og SPREAD.  

 

Nettodriftsaktiverne i Danisco bliver både finansier ved egenkapital samt fremmedkapital. Hvis Da-

nisco ikke gjorde brug af finansiel gearing ville ROE være lig med ROIC. Der skabes et højere af-

kast til ejerne, hvis Danisco tjener mere på dens driftsaktivitet end selskabet kan låne til.71 Det ses af 

tabel 4.2 at ROE i alle årene overstiger ROIC, hvilket betyder at den finansielle gearing har haft en 

positiv påvirkning på ROE. 

 

Den finansielle gearing (FGEAR) beregnes som gennemsnitlig nettofinansielle forpligtelser 

(NFFgns) divideret med gennemsnitlig egenkapital (EKgns). FGEAR viser, hvor mange gange en given 

EK skal forrentes for at dække samlede rentebærende gæld. Andelen af fremmedkapital påvirker 

FGEAR direkte, hvilket medfører at jo større andel af fremmedkapital, desto højere FGEAR.  

 

SPREAD er forskellen mellem ROIC og r, hvor r beregnes som er nettofinansielle omkostninger 

(NFO) divideret gennemsnitlige nettofinansielle forpligtelser (NFFgns). SPREAD er et udtryk for, 

hvorvidt virksomhedens forretning overstiger den forrentning, som investorer kræver. En positiv 

SPREAD medfører at ROE bliver højere end ROIC, det vil sige at selskabet tjener mere på sine 

driftsaktiver, end det er muligt at låne til. Tabel 4.6 viser udviklingen i den finansielle gearing for 

analyse perioden.  

 

                                                   
71 O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 3. udgave side 247 
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Tabel 4.6 Udvikling i finansiel gearing 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

FGEARbidrag 
1) 0,059        0,059        0,040        0,029        0,007        

ROIC 4,45% 5,20% 4,94% 3,78% 1,76%
r 1,85% 2,46% 2,91% 2,03% 0,78%
SPREAD 2,58% 2,74% 2,03% 1,75% 0,98%

FGEAR 2,276        2,134        1,964        1,663        0,728         
Kilde: Egen tilvirkning 
1) FGEARbidrag er FGEAR * SPREAD 

 
Som tidligere konstateret har den finansielle gearing haft en positiv effekt på egenkapitalforrentnin-

gen, hvilket ses af et positivt FGEARbidrag i figur 4.6, der styres af en positiv SPREAD i hele analyse 

perioden. Trenden i analyseperioden er et fald i både SPREAD og FGEAR, hvilket er overensstem-

mende med forventningerne hertil som følge af blandt andet faldende virksomhedsopkøb samt ned-

bringelse af finansielle forpligtigelser i forbindelse salg af sukker divisionen, hvor overdragelses-

summen blandt andet er anvendt til nedbringelse af gælden. 

 

Ovenstående tabel 4.6 viser at FGEAR er faldet stødt gennem analyseperioden der hovedsageligt 

skyldes et fald i NFFgns. Faldet forstærkes af at EKgns samtidig stiger i perioden. I 2008/09 er 

FGEAR mere end halveret, hvor årsagen hovedsageligt skal findes i en større nedgang i finansielle 

forpligtigelser i forbindelse salg af sukker divisionen, som tidligere beskrevet. Samtidig er egenkapi-

talen steget, da hele egenkapitalen kan henføres til fortsættende aktiviteter i 2008/09. 

 

Udviklingen i r følger overordnet udviklingen i ROIC, hvilket betyder at udviklingen i SPREAD 

overordnet følger udviklingen i ROIC. Stigningen i r for perioden 2004/05 til 2006/07 skyldes ho-

vedsagelig, at stigningen i NFO er højere end stigningen i NFFgns, modsat skyldes faldet fra 2006/07 

til 2008/09, at faldet i NFO er højere end faldet i NFFgns.  

 

4.4 Analyse af vækst 
Den ovenstående analyse af rentabiliteten i Danisco viser kun niveauet for de nuværende drivere bag 

ROE, hvorfor der endvidere udarbejdes en vækstanalyse der viser, hvordan ROE og de underliggen-
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de finansielle værdidrivere har ændret sig over tid. Vækstanalysen anvendes til at vise Daniscos ev-

ne til at skabe vækst i residualindkomsten, som er drevet af væksten i ROE samt egenkapitalen.  

Udarbejdelsen af vækstanalysen kræver at der foretages en vurdering af det nuværende overskud, 

for at finde den bedst mulige indikator for Daniscos evne til at skabe fremtidig vækst. I det nuvæ-

rende overskud udskilles de usædvanlige poster, der med en vis sandsynlighed ikke forventes at væ-

re tilbagevendende, således at det tilbageværende overskud består af permanente poster, som vurde-

res at være en god indikator for de fremtidige overskud. Vækstanalysen vil derfor kunne konkludere, 

om udviklingen skyldes fremadrettede nøgletal eller om det skyldes usædvanlige poster, hvorfor 

Danisco ikke vil forventes at kunne skabe samme udvikling i fremtiden. Opdelingen af permanente 

og usædvanlige poster, fremgår af bilag 12, der endvidere indeholder en beskrivelse af opdelingen. 

 

I tabel 4.7 fremgår det, hvordan ROE ville have udviklet sig hvis der ikke medtages usædvanlige 

poster i totalindkomsten. ROEUP før MIN er beregnet som usædvanlige poster divideret med gen-

nemsnitlig egenkapital. 

 

Tabel 4.7 ROE, fordelt på permanente og usædvanlige poster 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

ROE før MIN 10,37% 11,05% 8,92% 6,70% 2,44%

Core ROE salg + andet før MIN 14,90% 10,96% 13,32% 14,76% 7,60%
ROE UP før MIN -4,59% 0,09% -4,39% -8,07% -5,16%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses af tabellen at usædvanlige poster i størstedelen af analyseperioden, har medvirket negativt til 

den samlede egenkapitalforrentning. Årsagerne hertil analyseres ved ændringer i driftsaktiviteten 

samt den finansielle aktivitet, jf. afsnit 4.4.1 og 4.4.2. 

 

4.4.1 Ændringer i driftsaktivitet 

Afkastet på den investerede kapital, alene ud fra driften, kan opdeles i det rene afkast fra salgsaktivi-

teten (Core DOsalg), andre driftsmæssige overskud (Core DOandet) samt usædvanlige poser (UP). 

Ud fra denne opdeling er det muligt at identificere hvad der driver afkastet. I nedenstående tabel 4.8 

er ROIC samt de underliggende komponenter opdelt i ovenstående tre poster. 
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Tabel 4.8 ROIC, fordelt på permanente og usædvanlige poster 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

ROIC 4,45% 5,20% 4,94% 3,78% 1,76%

Core ROIC salg 5,79% 5,63% 5,92% 5,71% 4,97%
Core ROIC andet 0,04% -0,46% 0,50% 1,10% -0,19%
ROIC UP -1,40% 0,03% -1,48% -3,03% -3,03%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses af ovenstående tabel 4.8 at de usædvanlige poster trækker afkastet på den samlede investe-

rede kapital i negativ retning i stort set alle årene, hvilket også var tendensen for ROEfør MIN. Dette 

viser, at der er et bedre afkast på salgsaktiviteten, hvis der reguleres for de ikke tilbagevendende po-

ster. 

 

Udviklingen af de enkelte komponenter af ROIC er vist i nedenstående figur 4.1. Figuren underbyg-

ger at de UP påvirker ROIC negativt i stort set alle årene i analyseperioden. Det er samtidig vurderet 

at påvirkningen fra andet DO i perioden har været forholdsvis ubetydelig, hvorimod der har været en 

positiv påvirkningen fra Core DOsalg. Dette er positivt, da der er tale om vedvarende indtægtskilder 

fra den primære drift. Det er dog negativt at, at nøgletallet viser en nedadgående trend henover peri-

oden. 

 

For usædvanlige poster ses forholdsvis store udsving, hvilket hovedsageligt skyldes store udsving i 

omstruktureringsomkostninger samt valutakursreguleringer. Det bekræfter, at de usædvanlige poster 

er svære at forudsige. 
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Figur 4.1 Udvikling i komponenter af ROIC 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

For at analysere udviklingen i core ROIC fra salgsaktiviteten, der er den væsentligste værdidriver, 

foretages en dekomponeret analyse af dens underliggende værdidriver og deres vækst. Denne udvik-

ling er vist i tabel 4.9 hvor ændringen i Core OGsalg beregnes som ændringen i Core OGsalg, t divide-

ret med AOHt-1, og ændringen i AOH beregnes som ændringen i AOH gange Core OGsalg.  

 

Tabel 4.9 Ændringer i core ROIC 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

CORE OG salg 8,12% 7,39% 8,18% 6,97% 6,06%
� CORE OG salg -0,52% 0,60% -0,88% -0,75%

CORE OG andet 0,06% -0,60% 0,69% 1,34% -0,23%
� CORE OG andet -0,50% 0,96% 0,60% -1,29%

AOH 0,713         0,763         0,724         0,819         0,821         
� AOH 0,37% -0,32% 0,66% 0,01%

� Core ROIC salg + andet -0,65% 1,24% 0,39% -2,02%

CORE OGup -1,97% 0,04% -2,05% -3,70% -3,69%
� CORE OG up 1,43% -1,51% -1,55% 0,00%

� ROIC 0,78% -0,27% -1,16% -2,02%  
Kilde: Egen tilvirkning 
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Ovenstående tabel viser at afkastet fra Core DOsalg er faldet fra 2004/05 og frem hvilket er hovedår-

sagen til faldet i core ROIC. Grunden til dette er, at der i denne periode har været en stigning i net-

toomsætningen men dette har ikke resulteret i en stigning i Core DOsalg, der modsat er faldet. I hele 

analyseperioden er salget steget med 32% mod et overordnet fald i Core DOsalg på -2%. Faldet i Co-

re DOsalg kan henføre til en stigning i andelen af produktionsomkostninger i procent af salget i 

2007/08 og en stigning i andelen af distributions- og salgsomkostninger i procent af salget i 

2008/09. En oversigt over resultatposternes andel af salget kan findes i bilag 12 og i Bilag 11 vise 

trendanalyse for både udvalgte resultatposter og balanceposter. 

 

I hele analyseperioden er NDAgns steget med 14%, hvor salget som nævnt tidligere er steget med he-

le 35% Dette er årsagen til den overordnede udvikling i AOH.  

 

Da det er de permanente der er indikator for den fremtidige udvikling, vurderes det at Danisco frem-

over vil have en tilfredsstillende evne til at skabe overskud på baggrund af driftsaktiverne. 

 

4.4.2 Ændringer i finansiel aktivitet 

Ændringerne i ROIC forklare kun delvist ændringerne i ROE, hvorfor der i dette afsnit analyseres 

ændringerne i den finansielle aktivitet, da de sammen med ændringerne i ROIC viser den endelige 

vækst i ROE. 

 

Opdelingen i permanente og usædvanlige poster har kun indflydelse på den finansielle aktivitet via 

SPREAD, da denne bliver påvirket af udviklingen i ROIC som er beskrevet i afsnit 4.4.2. Nedenstå-

ende tabel 4.10 viser ændringerne i den finansielle aktivitet, ROIC samt ROE i analyse perioden for 

den samlede virksomhed samt kun for de permanente poster. 
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Tabel 4.10 Ændringer i den finansielle aktivitet 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

�ROIC 0,78% -0,27% -1,16% -2,02%

� finansiel aktivitet -0,03% -1,86% -1,08% -2,20%

�ROE før MIN 0,75% -2,13% -2,24% -4,21%

� Core ROIC salg + andet -0,65% 1,24% 0,39% -2,02%

� Core finansiel aktivitet -3,28% 1,12% 1,06% -5,04%

� Core ROE før MIN -3,93% 2,36% 1,45% -7,06%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det fremgår af tabel 4.10 at væksten i ROEfør MIN kun har været positiv i 2005/06 hvorefter den i de 

efterfølgende år er negativ. Den negative udvikling i ROE fremkommer som et resultat af en negativ 

udvikling i både afkastet på den investerede kapital, fra driftsaktivitet samt den finansielle gearing.  

 

En analyse af Core ROEfør MIN viser at væksten i 2005/06 skyldes udviklingen i usædvanlige poster 

og ikke permanente poster. Grunden til at ændringen i UP har en positiv indvirkning på ROE i året 

er at UP stiger fra et tab på 194 mio. kr. til et overskud på 6 mio. kr. I både 2006/07 og 2007/08 har 

den finansielle aktivitet været med til at skabe en højere forrentning til ejerne, mens de finansielle 

aktiviteter i 2005/06 samt 2008/09 har reduceret ROE i forhold til ROIC.  

 

Ud fra analyse af væksten i Daniscos rentabilitet kan det konkluderes at selskabet ikke har været i 

stand til at bibeholde en høj forrentning af egenkapitalen. Stigningen i omsætningen har ikke bidra-

get positivt til lønsomheden. 

 

4.5 Analyse af risiko 
I forbindelse med værdiansættelsen er det væsentligt at kende den underliggende risiko i virksomhe-

den.  Risikoen ved investeringer påvirker ejernes afkastkrav, hvor højere risici normalt vil medføre 

et højere afkastkrav og omvendt. Risiko er et bredt begreb, men dette afsnit vil fokusere på variabili-

tetsrisikoen, der er sandsynligheden for at Daniscos fremtidige indtjening ikke bliver som forventet. 

Investorernes samlede risiko er givet ved den driftsmæssige og den finansielle risiko, der vil blive 

analyseret i de følgende afsnit. 
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4.5.1 Driftsrisiko 

Den driftsmæssige risiko styres af spredningen på overskudsgraden samt omsætningshastigheden.72 

Analysen af Daniscos driftsmæssige risiko, skal vurdere selskabets omkostningsstruktur, for at esti-

mere, hvorledes en ændring i omsætningen vil påvirke selskabets indtjening, dvs. Daniscos evne til 

at tilpasse sig omkostningerne. Dette er aktuelt under de nuværende markedsforhold, samt det fak-

tum at Danisco er fokuseret på at minimere deres omkostninger for der igennem at forbedre indtje-

ningen. 

 

Risikoen på aktivernes omsætningshastighed består i, at salget vil kunne falde som følge af nedgang 

i enten priser eller mængder, som resultat af ændret efterspørgsel eller øget konkurrence. Salget på-

virkes også af virksomhedens mulighed for at være innovative.  

 

En væsentlig risiko er selskabets investeringer i produktudviklinger. Selskabet har således en risiko 

for, at projekterne enten ikke gennemføres eller, at projekterne, når de er gennemført, viser sig ikke 

at være rentable. Samtidig er manglende produktfornyelse eller tilpasning til ændrede forbrugsvaner 

af betydning, da salget vil opleve en nedgang hvis selskabet ikke formår at følge udviklingen i mar-

kederne. Det vurderes at Danisco formår at være innovative samt at styre deres projekter således at 

de i fremtiden vil være rentable for selskabet. 

 

Danisco er følsom over for væsentlige ændringer i priser og efterspørgsel. Dette ses specielt af den 

negative udvikling i Xylitol, der som følge af øget konkurrence har oplevet pres på priser og efter-

spørgsel. Dette har medført faldende omsætning på området. Danisco forsøger at afdække denne ri-

siko gennem tæt samarbejde med kunderne for derved at øge kundernes afhængighed af Daniscos 

specifikke produkter. Samtidig er Danisco som tidligere nævnt ikke afhængige af få store kunder, og 

Daniscos salg er spredt på mange markeder, som formindsker påvirkning af væsentlige ændringer 

hos enkelte kunder eller på enkelte markeder.  

 

Risikoen på overskudsgraden består i risikoen for ændringer i overskudsgraden for et givent niveau 

af salget. Denne risiko drives af risikoen for stigende omkostninger, hvor omkostningsstrukturen er 

                                                   
72 J. Elling og O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 2. udgave side 199 - 200 
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af betydning. En virksomhed med en høj andel af fasteomkostninger vil OG falde relativt mere ved 

fald i salget da de faste omkostninger er sværere at tilpasse ændringer i salget. 

 

Danisco er karakteriseret som en kapitalintensiv virksomhed som følge at deres store investeringer i 

produktionsanlæg, der alt andet lige betyder høje faste omkostninger. Daniscos resultatopgørelse er 

funktionsopdelt, hvorfor det ikke er muligt at identificere faste versus variable omkostninger. Det 

ses dog af trendanalysen i bilag 11, at Daniscos driftsomkostninger følger udviklingen i salget, hvor-

for selskabet vurderes at være mindre følsom over for OG-risikoen. Det vurderes dog at produkti-

onsanlægget ikke umiddelbart vil kunne afhændes, ved et væsentligt fald i salget. Danisco har dog 

formået at minimere denne påvirkning ved midlertidige lukninger af virksomheder ved faldende ef-

terspørgsel samt overførsel af kapacitet til aktiviteter med manglende kapacitet. 

 

Det vurderes at OG- risikoen påvirkes positivt af Daniscos stramme omkostningsførelse, der sikre at 

omkostningsniveauet fastholdes.  

 

Ud fra ovenstående vurderes det, at et fald i salget vil medføre et mindre fald i OG, hvorfor den 

samlede driftsmæssige risiko vurderes til at være neutral.  

 

4.5.2 Finansiel risiko 

Den finansielle risiko bestemmes af niveauet for den finansielle gearing og spredningen på 

SPREAD, der yderligere er påvirket af ROIC samt de netto finansielle omkostninger.73 

 

Den finansielle gearing er faldet gennem analyseperioden, hvilket betyder at Danisco har gennem-

gået et fald i fremmedfinansieringen hvilket er i overensstemmelse med forventningerne. Samtidig 

har SPREAD været positiv i hele analyse perioden, hvilket har medført en positiv finansiel gearing. 

 

Som det fremgår af den strategiske analyse er selskabet i mindre grad afhængig af udviklingen i ren-

ten. Dette skyldes delvist at Corporate Treasury styre i hvilket omfang selskabets variabelt forrentet 

lån skal konverteres til fast rente ved renteswaps. Samtidig vurderes sammensætningen af fastforren-

                                                   
73 J. Elling og O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 2. udgave side 201 
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tede lån versus variabelt forrentede lån løbende. Herudover er selskabets gæld nedbragt, der direkte 

medvirker til at rentepåvirkningen minimeres. Det vurderes at renterisikoen er lav for Danisco. 

 

Ud fra ovenstående vurderes det, at den samlede finansielle risiko er neutral.  

 

4.6 Del konklusion 
Udgangspunktet for regnskabsanalysen har været egenkapitalforrentning (ROE). Den historiske ana-

lyse af ROE viser en faldende tendens, som er en kombination af en faldende afkastningsgrad 

(ROIC) samt en faldende finansiel gearing. Ved dekomponering af ROIC i overskudsgrad (OG) 

samt aktivernes omsætningshastighed (AOH) kan det konkluderes at den primære påvirkning af 

ROIC kommer fra OG.  

 

Som nævnt er ROE ikke kun påvirket af et fald i ROIC men også et fald i den finansielle gearing. 

Dette fald var at forvente, som følge af at Danisco har nedbragt deres finansielle forpligtigelser, med 

betalingen fra salget af sukker divisionen. Faldet i den finansielle gearing har medført at ROE nær-

mer sig værdien af ROIC. 

 

Ud fra vækstanalysen kan det konkluderes at Daniscos usædvanlige poster har påvirket egenkapital-

forrentningen negativet i stort set hele analyseperioden. Det kan endvidere konkluderes, at den pri-

mære effekt på udsvingene i ROIC er OG fra usædvanlige poster. Specielt nedskrivning af goodwill 

samt værdiregulering af egenkapitalposter til resultatposter har haft indflydelse på udviklingen i de 

usædvanlige poster. Dette skyldes at OG fra salg i perioden har ligget stabilt, hvor OG fra usædvan-

lige poster har været svingende. Faldet i core ROIC skal findes i at stigningen i salget ikke har gene-

reret tilsvarende stigninger i selskabets driftsoverskud.  

 

Analysen af selskabets risiko har vist at både risikoen fra driften samt den finansielle risiko er neu-

tral. Dette skyldes blandt andet at Danisco overordnet har formået at tilpasse omkostningerne til ud-

viklingen i omsætningen, specielt i forbindelse med fokus på omkostningsbesparelser. Samtidig er 

selskabet mindre afhængig af udviklingen i renten, særligt efter selskabet har nedbragt deres lån be-

tydeligt. 
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5. Budgettering 

Budgettet for Danisco udarbejdes ud fra den forventede fremtidige udvikling med udgangspunkt i 

væksten fra regnskabsanalysen samt de væsentligste fremtidige value-drivers identificeret i den stra-

tegiske analyse. Ledelsens forventninger til regnskabsåret 2009/10 samt de realiserede resultater for 

1. halvår af regnskabsåret 2009/10, vil blive taget med i betragtningerne.  Budgettet er styrende for 

Daniscos fremtidige økonomiske præstation og endeligt værdien af virksomheden. Budgetteringen 

er baseret på forventninger til fremtiden, og derfor vil der være usikkerhed i værdierne. Denne usik-

kerhed vil komme til udtryk i en følsomhedsanalyse senere i afhandlingen. 

 

5.1 Fastlæggelse af budgetperiode 

Budgetperiodens længde afhænger af hvor langt ud i fremtiden det er muligt, med en vis grad af sik-

kerhed, at skønne udviklingen i de enkelte variable. Der skal budgetteres indtil virksomheden når 

”steady rate”, der er et udtryk for det stadie hvorpå virksomheden opnår konstante vækstrater. Bud-

getperioden opdeles i den specifikke budgetperiode, hvor det er muligt at udarbejde specifikke bud-

getter og en terminalperiode hvor de enkelte poster i budgettet forventes at vokse med en konstant 

vækstrate.   

 

Budgetperioden er sat til 5 år, hvor budgettet vil tage udgangspunkt i 2009/10 som det første bud-

getår. En længere budgetperiode vil være forbundet med stor usikkerhed, mens en kortere budgetpe-

riode vil gøre terminalleddet for signifikant i forhold til den samlede værdi. Budgetperioden er såle-

des fra 1. maj 2009 til 30. april 2014 hvorefter terminalperioden indtræffer. 

 

5.2 Salgets vækstrate 

Budgetteringen indledes med at estimere den fremtidige salgsvækst. Salgsvæksten er et af regnska-

bets vigtigste poster, hvilket skyldes at flere af de øvrige proformaposter tager udgangspunkt i om-

sætningen og er en funktion af denne. Det er derfor afgørende for den fremtidige værdiansættelse, at 

denne post bliver så korrekt som muligt. Salgsvæksten fastlægges på basis af de tidligere udarbejde-

de analyser, historiske regnskabsdata samt udtalelser om forventninger til fremtiden. 
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Daniscos salgsvækst fremkommer som en kombination af organisk vækst, opkøb samt udviklingen i 

valutakurser. Derfor kan udviklingen i den historiske omsætning ikke direkte bruges som et estimat 

for den fremtidige udvikling. Det er vigtigt at udskille den organiske vækst for at få et reelt overblik 

over, hvor god Danisco er til at skabe vækst i omsætningen. Salgsvæksten forventes i de kommende 

år hovedsageligt at stamme fra organisk vækst, hvilket skyldes at Danisco har anvendt pengene fra 

sukkersalget til afvikling af gæld. Danisco udtrykker ikke specifikt interesse i fremtidige store op-

køb, men afviser dog ikke muligheden for at foretage mindre opkøb, der vil medføre fremtidige for-

dele for Danisco. 

 

Daniscos seneste forventninger til salget for 2009/10 jf. halvårsregnskabet for 2009/10 er en orga-

nisk vækst på 3%, hvor salget forventes at lande på ca. 13.250 mio. kr. Der er i første halvår 

2009/10 realiseret en omsætning på 6.688 mio. kr. Dette svarer til ca. 50,5% af årets forventede om-

sætning. Hvis man ser på de seneste to års fordeling af det samlede salg mellem 1. halvår og 2. halv-

år stemmer det overens med 1. halvår i 2009/10s andel af den samlede omsætning. Det er derfor 

vurderet at en koncernomsætning på 13.250 mio. kr. i regnskabsåret 2009/10 er fornuftig. 

 

Danisco er markedsledende på de fleste markeder for fødevare ingredienser hvorpå selskabet opere-

rer, hvorfor det vurderes at Danisco vil kunne få del i den globale vækst på markedet for fødevare-

ingredienser der er estimeret til 3-5%. Det samme gør sig gældende for m det globale marked for 

enzymer som forventes at stige med 6-8%.74   

 

Ud fra den strategiske analyse er det vurderet at Daniscos generelle vækstmuligheder er store. Dette 

skyldes flere faktorer. Heraf kan nævnes at truslen fra nye konkurrenter er begrænset på grund af hø-

je adgangsbarriere, selskabet formår gennem en stærk forsknings og udviklings afdeling at skabe 

nye konkurrencedygtige produkter, der er beskyttet af patenter. Herudover er udviklingen af for-

brugsvaner med fokus på sundhed og færdigretter en fordel for Daniscos, da deres ingredienser un-

derstøtter dette. Væksten begrænses dog af udviklingen i valutakurser, her specielt den tidligere ne-

gative udvikling i USD kursen. Den fremtidige udvikling i USD kursen forventes at have en mindre 

negativ påvirkning på udviklingen end tidligere. På langsigt forventes det dog at USD kursen vil 

blive stabiliseret og evt. have en mindre positiv effekt på salgsvæksten. 

                                                   
74 Danisco årsrapport 2008/09, side 23-24 
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Budgetteringen af salgsvæksten vil blive inddelt i Daniscos fire forretningsområder, for at få en me-

re korrekt budgettering af salget for de enkelte segmenter uafhængigt af udviklingen i de øvrige 

segmenter. Der henvises til bilag 13 for oversigt over de budgetterede vækstrater salget for budget-

perioden og terminalperioden. 

 

5.2.1 Salgsvækst - Enablers 

Nedenstående tabel 5.1 viser den historiske udvikling i salget for Enablers. 

 

Tabel 5.1 Historisk salgsvækst  - Enablers 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 H1 2008/09 H1 2009/10

Salg Enablers, mio. kr. 4.919 5.078 5.134 5.544 2.819 2.797

Vækst i salg, i % 3,2% 1,1% 8,0% -0,8%

Organisk vækst, i % 3% 4% 6% -2%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Stigningen i salget skyldes hovedsageligt organisk vækst som følge af stigende volumen. Den høje 

vækst i 2008/09 skyldes prisforhøjelser, som følge af høje råvarpriser, slog igennem. Herudover er 

væksten præget af opkøbet af blandt andet den engelske emulgatorforretning Abitec. Regnskabsåret 

2007/08 er særligt påvirket af en negativ valutaeffekt der eliminere det meste af årets organiske 

vækst.  

 

Nettoomsætningen for Enablers forventes i fremtiden fortsat at opleve vækst, dog ikke på niveau 

med 2008/09. Væksten i afsætningen vurderes primært at komme fra de Asiatiske markedet, der op-

lever en høj vækst trods den globale recession. Danisco har sat sig solidt på det asiatiske markedet 

ved blandt andet at have innovationscentre og produktionsfaciliteter i Kina, hvorfor distribution på 

det asiatiske markedet nemt kan udføres. 

 

Det vurderes at omsætningen i 2009/10 vil være på niveau med 2008/09 hvorefter den vil stige frem 

til terminalperioden, hvor væksten forventes at ligge konstant på 3%.  

 

5.2.2 Salgsvækst - Cultures 

Nedenstående tabel 5.1 viser den historiske udvikling i salget for Enablers. 
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Tabel 5.2 Historisk salgsvækst  - Cultures 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 H1 2008/09 H1 2009/10

Salg Cultures, mio. kr. 1.646 1.685 1.779 1.936 953 1.026

Vækst i salg, i % 2,4% 5,6% 8,8% 7,7%

Organisk vækst, i % 7% 9% 9% 9%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Stigningen i salget skyldes hovedsageligt organisk vækst som følge af stigende volumen. Regn-

skabsåret 2006/07 samt 2007/08 er særligt påvirket af en negativ valutaeffekt der ”spiser” en del af 

årets organiske vækst.  

 

For forretningssegmentet Cultures forventes nettoomsætningen i fremtiden fortsat at opleve vækst, 

minimum på niveau med 2007/08 samt 2008/09. Væksten i afsætningen vurderes primært at komme 

fra regionerne Asien og Stillehavsområdet samt Indien. Cultures-divisionen har udvidet flere steder i 

Asien og stillehavsområdet og vurderes at være en af de førende leverandører på markedet. I Indien 

lader Danisco kunderne afprøve deres nyudviklede kulturer til dehi (Indisk yoghurt), hvilket vurde-

res vil have en positiv indvirkning på den fremtidige salgsvækst. Samtidig forventes den stærke tek-

nologoplatform på området at bidrage positivt til den fremtidige vækst.  

 

En af Cultures divisionens vigtige drivkræfter er segmentet ”health & nutrition” der fokuser på at 

forbedre produkternes ernæringsmæssige profil. Det forventes at der i dette segment i fremtiden vil 

opnås en fornuftig salgsvækst grundet blandt andet de ændrede forbrugsvaner, der sigter mod sunde-

re fødevarer. 

 

Det vurderes at salgsvæksten i 2009/10 vil være på niveau med 2008/09 hvorefter den vil stige til 

10% frem til terminalperioden. I terminalperioden forventes væksten at ligge konstant på 8%, som 

følge af forventninger om at den høje vækst i Indien samt Asien vil aftage på længere sigt. 

 

 

5.2.3 Salgsvækst - Genencor 

Nedenstående tabel 5.1 viser den historiske udvikling i salget for Enablers. 
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Tabel 5.3 Historisk salgsvækst  - Genencor 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 H1 2008/09 H1 2009/10

Salg Genencor, mio. kr. 3.420 3.525 3.686 4.065 2.022 2.178

Vækst i salg, i % 3,1% 4,6% 10,3% 7,7%

Organisk vækst, i % 5% 9% 7% 4%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Stigningen i salget skyldes hovedsageligt organisk vækst. Regnskabsåret 2007/08 er særligt påvirket 

af en negativ valutaeffekt der eliminere det meste af årets organiske vækst, hvorimod 2008/09 er på-

virket af både en positiv valutaeffekt samt købet af det amerikanske agro-biotekselskab Agtech. 

 

Genencor forventes i fremtiden fortsat at opleve positive vækstrater for nettoomsætningen. Denne 

vækst vil primært stamme fra enzymer til bioethanol samt enzymer til fødevare og foder, der i 

2008/09 oplevede to cifrene vækstrater, og denne vækst er fortsat i 2009/10.  

 

Væksten i foderenzymer forventes blandt andet at komme fra salg af foderenzymer til EU, hvor Da-

nisco har fået godkendt salg af Avizyme1505. Herudover vurderes det at væksten i afsætningen pri-

mært vil komme fra regionerne USA samt Asien og Stillehavsområdet. Genencor står specielt stærkt 

på det amerikanske marked, hvor selskabet har centre fordelt over hele landet. Dette er specielt vig-

tigt for at kunne opretholde leveringssikkerhed. Markedet for bioethanol er steget væsentligt det se-

neste år og denne stigning forventes at fortsætte i fremtiden. Samtidig forventes det at Danisco for-

mår at få en stor markedsandel af det fremtidige marked for andengenerationsbioetanol. Det globale 

marked for enzymer forventes at stige med 6-8%.  

 

Det er endnu uvist om Daniscos samarbejde med Goodyear i fremtiden vil være konkurrencedygtigt 

og dermed skabe vækst i omsætningen, hvorfor det ikke er medtaget i forventningerne til den frem-

tidige vækst. 

 

Det vurderes at omsætningen i 2009/10 vil stige med 4%, hvorefter salgsvæksten øges frem til ter-

minalperioden, hvor væksten forventes at ligge stabilt på 7%.  
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5.2.4 Salgsvækst - Sweetners 

Nedenstående tabel 5.1 viser den historiske udvikling i salget for Enablers. 

 

Tabel 5.4 Historisk salgsvækst  - Sweetners 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 H1 2008/09 H1 2009/10

Salg Sweetners, mio. kr. 1.749 1.809 1.652 1.495 805 710

Vækst i salg, i % 3,4% -8,7% -9,5% -11,8%

Organisk vækst, i % 12% -5% -12% -15%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Faldet i salget for Sweetners skyldes hovedsageligt svækkelse af produktområdet Xylitol både på 

pris samt mængde. Dette skyldes overkapacitet i industrien samt intensiv konkurrence fra de kinesi-

ske producenter. Danisco forventer dog på længere sigt at kunne forbedre salget, samt at væksten i 

2009/10 stabiliseres som følge af følgende tiltag; effektivisering i forbindelse med nedbringelse af 

faste omkostninger, omlægning af ressourcer og midlertidig lukning af produktionsfabriker. Danisco 

har endvidere hyret eksterne konsulenter til at optimere produktionsstrukturen samt produktionspro-

cessen. Det skal bemærkes at Danisco ikke taber penge på produktet men at afkastet ikke er tilfreds-

stillende.  

 

Som det ses af 1 halvår for 2009/10 så har selskabet ikke formået at skabe en flad vækst for divisio-

nen, dog bemærker Danisco i regnskabsmeddelelsen for 1 halvår at der sker en stabilisering af salget 

samt aftagende prispres på Xylitol området. Det vurderes at årsagen til at der endnu ikke er sket sta-

bilisering eller fremgang i omsætningen er, at det vil tage en længere periode en et halvt år at få 

Sweetners på rette kurs. Det forventes at Danisco på sigt vil formå at stabilisere produktområdet Xy-

litol, hvorfor Sweetners vil opnå positive vækstrater som følge af væksten på de øvrige produktom-

råder i divisionen. Der forventes ikke i fremtiden væsentlige positive vækstrater for divisionen. 

 

Det vurderes at omsætningen i 2009/10 vil falde med 1%, hvorefter salgsvæksten øges frem til ter-

minalperioden, hvor væksten forventes at ligge stabilt på 2%.  

 



Kandidatafhandling 2008   Danisco A/S 
 

Page 70 of 111 

5.3 Budgettering af Core OGsalg før skat 

Budgetteringen af væksten i Core OGsalg før skat foretages ud fra driftens omkostninger i procent af 

salget på baggrund af udviklingen i de udarbejdede analyser, historiske regnskabsdata samt udtalel-

ser om forventninger til fremtiden. Af tabel 5.2 fremgår core driftsomkostningernes andel af salget, 

ud fra den korrigerede og reformulerede resultatopgørelse. 

 

Tabel 5.5 Historisk udvikling i core driftsomkostningernes andel af salget 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 H1 2009/10

Nettoomsætning 9.866 13.278 12.063 12.219 12.991 6.688

Produktionsomkostninger -56% -54% -53% -55% -56% -53%

Forsknings- og udviklingsomkostninger -4% -6% -5% -5% -5% -6%

Distributions- og salgsomkostninger -16% -16% -16% -16% -17% -17%

Administrationsomkostninger -8% -8% -8% -7% -7% -6%

Afskrivninger -5% -5% -6% -6% -5% 5%

Core Driftsoverskud fra salg, før skat 11% 11% 12% 11% 10% 14%

Core Andet drift overskud, efter skat 1% 0% -1% 1% 1%  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Selskabet har i 2008/09 igangsat interne omkostningsbesparelser og organisationsændringer på 

tværs af organisationen med fokus på effektiviseringer og resultatforbedringer. Her kan blandt andet 

nævnes lønstop, ansættelsesbegrænsninger samt forbedringer af selskabets kapacitetsudnyttelse. Da-

nisco har optimeret kapaciteten på flere anlæg og derved lukket en del fabrikker og overført produk-

tionen til øvrige fabrikker, samtidig er aktiviteten på fabrikken i Rochester overført fra Genencor til 

Cultures på grund af kapacitetsmangel i dette segment. 

 

Effekten af ovenstående forbedringernes ses at der allerede i 1. halvår 2009/10, hvor der ses en for-

bedring i selskabets Core DOsalg før skat. Det forventes i fremtiden at selskabets strammeomkostnings-

føring mv. vil medføre at selskabet vil kunne bibeholde forbedringen i indtjeningen og eventuelt øge 

denne. Se bilag 13 for de fastsatte satser for driftens omkostninger for både budget og terminalperi-

oden. 
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5.3.1 Produktionsomkostninger 

Ser man på udviklingen i produktionsomkostningernes andel af salget i analyse perioden fremgår det 

at de i perioden 2005/06 til 2008/09 har været forholdsvis stabilt. De tidligere stigninger i råvarepri-

ser forventes at stabilisere sig i fremtiden, hvilket allerede ses i det seneste regnskabsår. Denne ud-

vikling samt de igangsatte omkostningsbesparelser og effektiviseringer forventes i fremtiden, at 

formindske produktionsomkostningernes andel af omsætningen. Produktionsomkostningerne for-

ventes at falde fra et niveau på 55% af omsætningen i 2009/10 til 54% af omsætningen i terminalpe-

rioden. 

 

5.3.1 Forsknings- og udviklingsomkostninger 

Som tidligere nævnt er Daniscos forsknings og udviklings funktion af særdeles vigtig betydning for 

selskabet, da det er vigtigt for selskabet at være innovativt og foran konkurrenterne med nye produkt 

lanceringer. En løbende forbedring af teknologiplatformen er derfor nødvendig for at Danisco kan 

fastholde samt forbedre deres markedspositioner. Ændringer i blandt andet forbrugsvaner samt søg-

ning efter alternative energikilder der mindsker afhængigheden af olie, medfører at Danisco er nød 

til at udvikle nye produkter, som opfylder forbrugernes samt omverdenens nye krav. 

 

Udviklingen i F&U omkostningerne viser historiske en svag stigning. Danisco har udmeldt at de 

selv forventer at F&U omkostningerne vil udvikle sig stabilt med en svagt opadgående trend.75 Det 

er som nævnt nødvendigt for selskabet at sikre at investeringerne i F&U er tilstrækkelige for at Da-

nisco kan bevare deres position på markedet. Den forventede stigning i fremtiden begrænses af Da-

niscos fokusering på omkostninger. Det forventes derfor at F&U i andel af salget vil stige fra et for-

ventet niveau i 2009/10 på 6% til 8% i terminalperioden. 

 

5.3.2 Distributions- og salgsomkostninger 

Selskabets omkostninger til distribution og salg gennem de sidste fem regnskabsår ligger stabilt på 

ca. 16% hvor der er sket en svag stigning til 17% i 2008/09 samt 1. halvår 2009/10. Som følge af 

selskabets omkostningsfokus forventes det i fremtiden at niveauet for distributions- og salgsomkost-

ninger vil udgøre 17% af omsætningen og falde i løbet af budgetperioden for til sidst at udgøre 15%, 

som også er den forventede andel i terminalperioden. 

                                                   
75 Børsen ”Knutzen: Nu skal der handles”, den 12.02.2010 
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5.3.3 Administrationsomkostninger 

Udviklingen i administrationsomkostningerne i procent af omsætningen har en svag nedadgående 

tendens. Det forventes i fremtiden at selskabet som følge af deres tidligere nævnte interne omkost-

ningsbesparelser vil formå at nedbringe administrationsomkostningerne yderligere. Omkostningsni-

veauet forventes at falde fra 7% til 6% i løbet af budgetperioden. Niveauet for terminalperioden for-

ventes herefter at udgøre 6%. 

 

5.3.4 Afskrivninger 

Det forventes at anlægsinvesteringerne vil være på niveau med 2008/09 samt 1. halvår 2009/10 

(estimat for hele året) hvor de udgør ca. 40% af omsætningen. Danisco har som følge af en stram 

omkostningsstyring udskudt enkelte af de forventede investeringer, som medfører et uændret inve-

steringsniveau. Som følge af denne udvikling vurderes det som realistisk at afskrivningerne fortsat 

udgør 5% af salget, som har været den historiske udvikling. 

 

5.4 Effektive skatteprocent 

Den effektive skatteprocent fastsættes som udgangspunkt som den gældende skatteprocent, med-

mindre der er forhold der gør, at den effektive skattesats afviger fra den gældende skatteprocent. Af-

vigelser skyldes permanente differencer grundet særlige skattemæssige forhold samt evt. forskelle i 

beskatningen af udenlandske selskaber. Den officielle skattesats på 25% og tråde i kraft d. 1. januar 

2007, tidligere har skattesatsen været på 28%. 

 

Danisco har i deres årsrapport for 2008/09 samt kvartalsrapporterne for 1. kvartal samt 2. kvartal 

2009/10 udmeldt at den effektive skatteprocent forventes at være 30%. Ser man på den historiske ef-

fektive skattesats har den i perioden 2004/05 til 2007/08 gennemsnitlig ligget på 30,5%. Det er ud 

fra dette vurderet at fastholdes af den fremtidige skatteprocent på 30%, er korrekt. 

 

5.5 Andet driftsoverskud 

Andet driftsoverskud efter skat udgør i analyseperioden en lille andel af nettoomsætningen. Niveau-

et varierer mellem -1% til 1%. Det er vurderet at andet driftsoverskud i hele budgetperioden samt 

terminalperioden vil udgøre ½% af omsætningen.  
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5.6 Usædvanlige poster 

Daniscos ledelse har vurderet at der skal foretages en nedskrivning på Goodwill vedrørende forret-

ningssegmentet Sweetners. Årsagen til dette er den usikkerhed der er af varigheden af ubalancen på 

markedet. Det er besluttet at der nedskrives 700 mio. kr. som udgør den resterende goodwill i 

Sweetners. Ud over ovenstående nedskrivning forventes der ikke at være øvrige nedskrivninger i 

den budgetterede periode. 

 

5.7 Aktivernes omsætningshastighed 

Den inverse værdi af aktivernes omsætningshastighed anvendes til budgettering af Daniscos fremti-

dige kerne nettodriftsaktiver. Denne budgettering inddeles i en budgettering af nettoarbejdskapital 

samt de langsigtede kerne nettodriftsaktiver. Tabel 5.6. viser udviklingen i de nævnte faktorer for 

analyseperioden.  

 

Tabel 5.6 Historisk udvikling - invers værdi af aktivernes omsætningshastighed 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Nettoarbejdskapital 0,237       0,246       0,269       0,219       0,234       
Langsigtet kerne NDA 1,165       1,066       1,113       1,002       0,984       

1/AOH (kerne NDA) 1,402       1,311       1,382       1,221       1,218        
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses at der bindes mere i den langsigtede arbejdskapital for at skabe en krones salg. Som beskre-

vet i rentabilitetsanalysen er der sket et fald i 1/AOH, som følge af at omsætningen i analyseperio-

den er steget mere en de gennemsnitlige investeringer i nettodriftsaktiver. Denne udvikling forventes 

at fortsætte i fremtiden, hvilket skyldes at Danisco har fokus på bedre udnyttelse af den anvendte 

kapital samt reduktion af nettoarbejdskapitalen. Niveauet for 2009/10 er estimeret til at udgøre 0,235 

for nettoarbejdskapital og 1,000 for den langsigtede kerne arbejdskapital. Det forventes herefter at 

den langsigtede kerne NDA falder med 0,01 om året frem til terminalperioden, og at nettoarbejdska-

pitalen kun falder med 0,005. I terminalperioden vil den langsigtede kerne NDA udgøre 0,96 og net-

toarbejdskapitalen udgøre 0,215. 
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5.8 Proforma opgørelse 

Ud fra de ovenstående budgetforudsætninger er proforma opgørelsen udarbejdet. Nedenstående ta-

bel 5.7 viser proforma opgørelsen for Danisco ud fra de ovenstående budgetforudsætninger. De en-

delige budgetforudsætninger samt proforma budgettet kan ses i bilag 13 og 14.  

 

Tabel 5.7 Proforma opgørelse Danisco 
Indeværend

e periode
Terminal-

periode
2008/09 2009/10E 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E

Nettoomsætning 12.991         13.310         13.846         14.555       15.328       16.169       17.009       
Produktionsomkostninger (7.324)          (7.320)          (7.477)          (7.860)        (8.124)        (8.570)        (9.185)        

Andre driftomkostninger (4.427)          (4.658)          (4.846)          (4.949)        (5.211)        (5.498)        (5.783)        

Driftoverskud fra salg efter skat 932              1.066           1.223         1.395         1.471         1.429         
Core OG salg efter skat 7% 8% 8% 9% 9% 8%

Andet driftoverskud efter skat 67                69                73              77              81              85              
Usædvanelige poster efter skat (700)            -              -             -             -             -             

Samlet driftoverskud 298              1.135           1.295         1.471         1.552         1.514         
OG salg efter skat 2% 8% 9% 10% 10% 9%

Nettoarbejdskapital 3.128         3.185         3.275         3.372         3.476         3.657         
Langsigtet kerne NDA 13.310       13.707       14.264       14.868       15.523       16.329       
Kerne NDA 16.438       16.892       17.538       18.240       18.999       19.986       

Budgetperiode

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Der budgetteres med en stigning i OG som følge af øget salg og formindskelse af omkostninger i 

budgetperioden. Den historiske udvikling i OG viser en faldende tendens, som følge af øget pres på 

priserne og øget konkurrence på nogle markeder. Den fremtidige udvikling forventes sandsynligt ud 

fra forventningerne til selskabet samt de nåede resultater i første halvår 2009/10. 

 

Det er en forudsætning i forhold til den efterfølgende værdiansættelse, at forventningerne til budget-

tet vil holde. Da værdiansættelsen afhænger direkte af forventningerne i budgettet, vil jeg efterføl-

gende foretage en scenarioanalyse for at vise, hvor stor en indflydelse en eventuel ændring i de en-

kelte estimater vil have på resultatet af værdiansættelsen. 

 

Der er budgetteret med en konstant vækstrate i terminalperioden på 5,2% 
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Der er generelt ved budgetteringen lagt vægt på de udviklingstendenser, der er konstateret i den stra-

tegiske analyse samt nøgletalsanalysen. 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang, vurderes det udarbejdet budget at være et sandsynligt 

scenarium for den fremtidige udvikling for Danisco. 
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6. Værdiansættelse 

Formålet med dette afsnit er at foretage den endelige værdiansættelse af Danisco A/S. Inputtet til 

værdiansættelsen er de oparbejdede budgetforudsætninger samt det udarbejdede budget. Danisco vil 

blive værdiansat pr. 1. marts 2010, som følge heraf vil regnskabsværdierne fra årsrapporten 2008/09 

udgøre primo værdierne i værdiansættelsesmodellen, og 2014/15 udgør primo terminalperioden. In-

den den endelige værdiansættelse kan udarbejdes, skal de gennemsnitlige kapitalomkostninger 

(WACC) estimeres. Dette vil blive foretaget i efterfølgende afsnit, men indledningsvis beskrives 

valg af værdiansættelsesmodel. 

 

6.1 Valg af værdiansættelsesmodel 

I dette afsnit foretages en kort gennemgang af gængse værdiansættelsesmodeller samt en begrundelse for 

den valgte model. Der findes som udgangspunkt adskillige modeller, som kan benyttes til at værdiansæt-

telse af en virksomhed. Værdiansættelsesmodellerne kan som udgangspunkt opdeles i fire grundlæggen-

de kategorier; kapitalværdibaserede modeller, relative værdiansættelsesmodeller, substansværdimodeller 

samt realoptionsmodeller.76 Grundlæggende krav til en god værdiansættelsesmodel er, at modellen er 

brugervenlig, giver et middelret estimat som er forståeligt for brugerne samt at de forudsætninger der 

ligger til grund for modellen er realistiske.77 

 

Ved anvendelse af den relative værdiansættelsesmodel er en af forudsætningerne for at kunne benytte 

modellen, at udvælge sammenlignelige virksomheder med Danisco. Dette er vurderet vanskeligt, da 

virksomheden er speciel i forhold til konkurrenterne med hensyn til produktportefølje og størrelse hvil-

ket bl.a. ses af figur 3.1. Derfor fravælges de relative værdiansættelses modeller i denne afhandling.  

 

Substanbsmodellerne anvendes i begrænset omfang og kun i særlige tilfælde, eksempelvis ved værdian-

sættelse af virksomheder i økonomiskkrise, hvor fortsat drift ikke er mulig. Da Danisco værdiansættes 

som en going-concern, er disse modeller fravalgt i denne afhandling. 

 

                                                   
76 T. Plenborg ” Værdiansættelse af virksomheder - en kort gennemgang af de gængse modeller til værdiansættelse” 
Børsens ledelseshåndbøger, januar 2004 
77 T. Plenborg ”Residualindkomstmodellen eller den tilbagediskonterede cash flow model?” Ledelses & Erhvervsøko-
nomi nr. 4 2000 
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Optionsmodellerne bør primært anvendes på selskaber, hvor der forekommer mange optioner, da denne 

model tager udgangspunkt i den estimerede værdi fra de kapitalværdibaserede modeller og tillægger 

værdien for fleksibilitet (optioner). Dette vurderes ikke at være tilfældet for Danisco hvorfor modellen 

fravælges. 

 

Dette efterlader de kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller som kort gennemgås i de næste af-

snit. 

 

6.1.1 Kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller 78  

De kapitalværdibaserede modeller, er de mest anvendte i praksis og i dette fokuseres på dividendemodel-

len, cash flow modellen samt residualindkomstmodellen. De førnævnte modeller vil, ved anvendelse af 

de samme forudsætninger, give samme værdi, hvorfor valg af model afhænger af kravene til en god vær-

diansættelsesmodel. I de næste afsnit vil valg samt fravalg af disse modeller vil blive beskrevet. 

 

Dividendemodellen er fravalgt i denne afhandling som følge af, at denne model fokusere på den fremti-

dige dividendestrøm. For Danisco har udbetalingen af dividende ikke været forbundet med den underlig-

gende værdiskabelse hvorfor modellen ikke finder anvendelse i denne afhandling.  

 

Cash-flow modellen og residualindkomstmodellen kan opdeles i henholdsvis direkte og indirekte model-

ler. Det er valgt at anvende den indirekte metode, hvor egenkapitalværdien bliver beregnet ud fra virk-

somhedsværdien. Årsagen til dette er, at disse modeller fokuserer på driftsaktiviteten og ikke finansie-

ringsaktiviteten, som den eksisterende værdidriver. Dette bygger på en antagelse om at Danisco skaber 

deres indtjening gennem salg af ingredienser og ikke fra deres finansielle transaktioner. Dette resulterer i 

anvendelse af enten FCFF eller RIDO modellen. 

 

Begge af de ovennævnte modeller bygger videre på dividende modellen, hvor cash-flow modellen tilba-

gediskontere det totale cash-flow fra driftsaktiviteterne før fradrag af nettopengestrømme til långiveren 

og residualindkomstmodellen, tilbagediskonterer den fremtidige residualinkomst, der defineres som 

virksomhedens driftsoverskud (på totalindkomstbasis). 

 

                                                   
78 O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 3. udgave side 35-49 samt T. Plenborg ” 
Værdiansættelse af virksomheder - en kort gennemgang af de gængse modeller til værdiansættelse” Børsens ledelses-
håndbøger, januar 2004 
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Fordelen ved at anvende RIDO modellen er at den anvender bestemmelserne i anvendt regnskabspraksis 

i sin værdiansættelse, hvilket i dag er dette blevet mere fordelagtigt, da reglerne for indregning kræver at 

størstedelen af selskabets aktiver og forpligtigelser indregnes til dagsværdier samtidig med at flere ikke 

synlige aktiver indregnes i balancen. I forbindelse med at tallene tager udgangspunkt i eksisterende regn-

skaber, er det muligt at indregne mest mulig værdi i budgetperioden hvorfor terminalværdien vil blive 

mindre. Ulempen ved anvendelse af RIDO modellen er, at eventuel regnskabsmanipulation fra ledelsens 

side vil påvirke værdien af virksomheden. 

 

Den frie cash-flow model kræver et indgående kendskab til virksomheden, da oplysningerne der skal an-

vendes i modellen, ikke umiddelbart er tilgængelige. Samtidig forudsætter modellen en vis professiona-

lisme hos analytikeren, hvilket ikke er noget de fleste private investorer har. Bag FCFF modellen ligger 

der en forudsætning om at al overskydende likviditet enten udloddes eller investeres i projekter, hvor af-

kastet på investeringen er lig med afkastkravet. Hvis denne forudsætning ikke overholdes, vil det oftest 

medføre en overvurdering af værdien af virksomheden. 

 

I denne afhandlinger tager værdiansættelsen af Danisco udgangspunkt i residualindkomstmodellen, da 

denne model teoretisk lever op til kravene til en god værdiansættelsesmodel. Samtidig er modellen valgt 

da den anvender begreber der er kendt fra regnskabsanalysen og stiller beskedne krav til data. Nedenstå-

ende er modellen beskrevet. 

 

Residualindkomstmodellen - RIDO 

RIDO modellen tager udgangspunkt i den bogførte værdi af nettodriftsaktiver og tilbagediskontere som 

tidligere nævnt selskabets residualindkomst ved hjælp af det vægtede afkastkrav for ejerne og långi-

verne. Modellen til beregning af Daniscos virksomhedsværdi beregnes ud fra følgende model:  

RIDO1 RIDO2

(1+WACC)1 (1+WACC)2 + … -> 8V0
NDA  = +NDA0 +

 
 

Hvor NDA0 er den bogførte værdi af nettodriftsaktiverne på værdiansættelsestidspunktet, RIDO er resi-

dualoverskud fra driften og WACC er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger. Selskabets resi-

dualindkomst beregnes som: 

RIDOt = DOt - WACCt * NDAt-1 
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Efter at have beregnet Daniscos virksomhedsværdi fratrækkes de netto finansielle forpligtelser for at fin-

de frem til egenkapitalværdien.  

 

6.2 Estimering af driftsaktivitetens kapitalomkostninger 

Som beskrevet under ovenstående beskrivelse af valg af værdiansættelsesmodel, skal der anvendes 

en diskonteringsfaktor til at tilbagediskontere den fremtidige residualindkomst. Som diskonterings-

faktor anvendes WACC, der er et udtryk for det afkast Danisco som mindstemål skal opnå af den 

investerede kapital, for at leve op til det minimumsafkast som både ejerne og lånegiverne stiller til 

deres investeringer. 

 

Da værdiansættelsen tager udgangspunkt i virksomhedsværdien, anvendes følgende model til esti-

mering af driftens kapitalomkostninger:79 

V0
E V0

NFF

V0
NDA V0

NDAWACC  = * re + * rg

 
 

I ovenstående model repræsenterer V0
E, V0

NFF og V0
NDA markedsværdien af henholdsvis egenkapita-

len, netto finansielle forpligtelser og virksomheden. De to faktorer re og rg udgør henholdsvis ejernes 

afkastkrav og finansielle omkostninger efter skat.  

 

Markedsværdien er den værdi som værdiansættelsen tilsigter at finde frem til, hvorfor det er et pro-

blem at markedsværdien indgår som input i WACC. Der anvendes i stedet for et skøn over Daniscos 

kapitalstruktur, som gennemgås i efterfølgende afsnit.80 

 

6.2.1 Estimering af kapitalstrukturen 

Daniscos fremtidige kapitalstruktur kan estimeres på baggrund af den historiske kapitalstruktur samt 

forventninger til fremtiden ud fra den strategiske analyse. Den historiske udvikling af selskabets ka-

pitalstruktur fra regnskabsåret 2005/06 frem til 2008/08 har vist en tendens til øget andel af egenka-

pital. I 2004/05 udgjorde andelen af EK og NFF begge 50%, hvor andelen af EK i 2008/09 udgjorde 

68% mod en andel af NFF på 32%. 
                                                   
79 O. Sørensen ”regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang” 3. udgave, side 54 
80 O. Sørensen ”regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang” 3. udgave, side 55 
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Kapitalstruktur er meget varierende og afspejler derfor ikke nødvendigvis selskabets fremtidige ka-

pitalstruktur. Det er naturligt at forskellen mellem egenkapital og gæld vil være forskellig fra år til 

år, hvorfor WACC i teorien bør beregnes for hvert år i budgetperioden. For at komme uden om dette 

problem anvendes et skøn over den langsigtede kapitalstruktur.  

 

Kapitalstrukturen frem til 2008/09 er beregnet ud fra den estimerede opdeling af selskabets aktivite-

ter hvor kapitalstrukturen for 2008/09 er beregnet ud fra regnskabet for 2008/09 hvor værdierne ved-

rører fortsættende aktiviteter. Derfor er det vurderet at kapitalstrukturen for regnskabsåret 2008/09 

afspejler virksomheden som den ser ud i dag og er en god indikation for fremtiden. 

 

Ser man på kapitalstrukturen for Novozymes samt DSM, så har deres gennemsnitlige andel af egen-

kapitalen fra regnskabsåret 2005 til 2009 været henholdsvis 74% og 81%. Der ses endvidere en stig-

ning i egenkapital andelen i 2009 i forhold til tidligere år.  

 

Den langsigtede kapitalstruktur for Danisco estimeres til at andelen af egenkapital udgør på 70% 

hvor andelen af netto finansielle forpligtigelser derved estimeres til at udgøre 30%. Årsagen til dette 

er blandt andet at virksomheden har valgt at nedbringe gælden med indtægten fra salget af sukker og 

ikke valgt at investere dette i nye projekter og det forventes ikke i fremtiden at selskabet vil 

gældsandelen igen.  

 

6.2.2 Ejernes afkastkrav 

Ejernes afkastkrav, er det afkast som ejerne kræver for deres investering i virksomheden. Ejernes 

afkastkrav bestemmes ud fra CAPM-modellen, som er den mest anvendte teoretiske model til må-

ling af ejernes afkastkrav. Modellen tager udgangspunkt i sammenhængen mellem den enkelte ak-

ties afkast og afkastet for hele aktiemarkedet. Det sker ud fra en grundforudsætning om, at investo-

rer er risikoaverse og vil kræve kompensation i form af højere afkast i takt med, at risikoen stiger. 

Formlen til estimering af afkastkravet er som følgende:81  

re = rf + β [ E(rm) - rf ] 

 

                                                   
81 O. Sørensen ”regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang” 3. udgave, side 50 - 51 
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I ovenstående formel repræsenterer rf den risikofri rente, β repræsentere den systematiske risiko og 

[E(rm) - rf] markedets risikopræmie. Disse faktorer gennemgås uddybet nedenfor. 

 

Den risikofri rente 

Ejernes afkastkrav tager udgangspunkt i den risikofri rente, som udtrykker det afkast investor ville 

kunne opnå på en risikofri investering. Det er i praksis svært at finde en investering som er 100% ri-

sikofri, hvorfor det anbefales at der tages udgangspunkt i den effektive rente for den toneangivende 

ti-årige danske statsobligation. Datoen for den risikofrie rente er sammenfaldende med værdiansæt-

telsesdatoen, da det vil svare til det afkast, man risikofrit ville kunne opnå på det aktuelle tidspunkt 

som et alternativ til at påtage sig en risiko ved investering i Danisco. Den effektive rente for den 

danske ti-årige statsobligation var pr. 1. marts 2010 på 3,404% p.a.82 

 

Den systematiske risiko 

Beta værdien er udtryk for den systematiske risiko ved at investere i Danisco, der skyldes virksom-

hedsspecifikke forholde, som ikke kan bortdiversificeres. En β-værdi på 1 svarer til, at aktien følger 

markedsporteføljen, mens en β-værdi på mere eller mindre end 1 svarer til, at aktien hhv. er mere el-

ler mindre følsom end markedsporteføljen.83 

 

Der er flere måder hvorpå β-værdien kan estimeres. For børsnoterede virksomheder estimeres den 

ofte med udgangspunkt i den historiske kursudvikling for virksomheden og aktiemarkedet. En anden 

metoder der ofte anvendes der for unoterede virksomheder en ”common sense” metode, der tager 

udgangspunkt i den oparbejdede forståelse for selskabet, hvor den finansielle og den driftsmæssige 

risiko er udtryk for den samlede risiko, som konverteres til et β-estimat. 84 

 

Estimering af β-værdien tager udgangspunkt i den historiske kursudvikling. Der anvendes en simpel 

regressionsanalyse, hvor afkastet på Danisco anvendes som den afhængige variabel og afkastet på 

OMXC20-indeksets anvendes som den uafhængige variabel. Årsagen til anvendelse af OMXC20-

indkeset er, at Danisco er registreret på den nordiske børs og indgår her i deres C20-indeks. Bereg-

                                                   
82 www.nationalbanken.dk  
83 C. Petersen og T. Plenborg ”En kort gennemgang af de gængse modeller til værdiansættelse”, 2004, side 15 
84 FSR “Fagligt nota tom den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele”, 2002 side 14 

http://www.nationalbanken.dk
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ningen er foretaget ud fra udviklingen de sidste 5 år. Ved denne opstilling fås en værdi for beta på 

0,75, hvilket ses af nedenstående figur 6.1. 

 

Figur 6.1 β-værdi for Danisco 
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Kilde: Egen tilvirkning 
 

Ulempen ved at anvende den historiske udvikling er at den indeholder Daniscos ophørende aktivite-

ter. Derfor hæftes ”common sense” analysen på den historiske analyse i forbindelse med den endeli-

ge estimering af β-værdien for Danisco. 

 

I forbindelse med regnskabsanalysen blev både den driftsmæssige og den finansielle risiko vurderet 

til at være neutral. Ud fra dette bør β-værdien ligge mellem 0,85 og 1,15.85  

 

Ud fra regressionsanalysen samt risiko analysen er den endelige betaværdi estimeres til 0,95. Det 

vurderes i den forbindelse, at risikoen ved investering i Danisco aktien ikke vil ændre sig væsentligt 

de kommende år. 

 

Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie er det generelle markedsrisikotillæg, som en investor kræver for at investe-

re i aktier i forhold til risikofrie investeringer med samme varighed. I praksis finder der flere meto-

                                                   
85 FSR “Fagligt nota tom den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele”, 2002 side 15 
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der til at estimere risikopræmien på. Der kan tages udgangspunkt i ex post observationer med forud-

sætningen at fremtiden vil forløbe på samme måde som fortiden, eller en ex ante metode hvor man 

estimerer risikopræmien ud fra fremtidsforventningerne. Endvidere kan risikopræmien estimeres 

som et gennemsnit af flere investorers skøn over risikopræmien.  

 

PriceWaterhouseCoopers har foretaget en undersøgelse af niveauet på risikopræmien. I 2004 var re-

sultatet af undersøgelsen at risikopræmie lå på 4,4 % med en spredning i respondenternes risiko-

præmier fra 3% til 5,5%. Tidligere undersøgelser viser at niveauet for risikopræmien har været på 

omkring 4%.86 Resultatet af den samme analyse i 2008 viser at risikopræmien er steget til 4,7%. Den 

højere risikopræmie er tættere på niveauet for andre europæiske lande.  

 

Niveauet for markedets risikopræmie for denne afhandling er sat til 5%. Dette skyldes blandt andet 

en forventning om risikopræmien er steget fra undersøgelsen i 2008. 

 

Endelig estimering af ejernes afkastkrav 

Ud fra ovenstående gennemgang og estimering af de enkelte variable i ejernes afkastkrav, kan af-

kastkravet beregnes til følgende: 

re = 3,404% + 0,95 * 5,0%  = 8,15%  

 

6.2.3 Fremmedkapitalens afkastkrav 

Investorernes afkastkrav udtrykker den effektive rente, der betales og bør i princippet baseres på den 

løbende markedsrente svarende til, hvad lån kan optages til. Investorernes afkastkrav er givet ved 

det risikofrie afkast, selskabsskatteprocenten og markedsrisikopræmien. Formlen for estimering af 

fremmedkapitalens afkastkrav er som følgende:87 

rg = (rf + rs) (1-t) 

 

I ovenstående formel repræsenterer rf den risikofri rente, rs det selskabsspecifikke risikotillæg og t 

selskabsskatteprocenten. Disse variabler gennemgås uddybet nedenfor. 

 

                                                   
86 PWC ”Estimering af afkastkrav”, januar 2005 
87 O. Sørensen ”regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang” 3. udgave, side 55 - 56 
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Den risikofri rente  

Den risikofri rente er jf. afsnit 6.2.2.1 estimeret, ud fra den toneangivende ti-årige danske statsobli-

gation, til at udgøre 3,404%, hvorfor samme procentsats anvendes ved beregning af fremmedkapi-

talomkostningerne.  

 

Selskabsspecifikt risikotillæg 

Det selskabsspecifikke risikotillæg bestemmes af selskabets risikoprofil.  Långiver kræver et risiko-

tillæg for at kompensere for den risiko, der er for at selskabet ikke kan betale lånet tilbage. Der vil 

altid være en del usikkerhed forbundet med estimeringen af det selskabsspecifikke risikotillæg. Ri-

sikotillæg kan estimeres ud fra offentligt tilgængelige kredit ratings.  

 

Det har ikke været muligt at indhente kredit ratings eller risikovurdering af Danisco, hvorfor FRS’s 

anbefalinger om anvendelse af et risikotillæg på mellem 0,25% og 4%  anvendes. På baggrund af 

FRS,’s anbefalinger samt den tidligere foretagne risikovurdering, hvor både den driftsmæssige og 

finansielle risiko vurderes som moderat, estimeres det selskabsspecifikke risikotillæg til at være 2%.  

 

Selskabsskatteprocent 

Da residualindkomsten måles efter skat, skal fremmedkapitalomkostningerne også måles efter skat. 

Danisco har selv vurderet at den effektive skatteprocent for 2009/10 vil være på 30%. Vi har tidlige-

re vurderet at dette er et fornuftigt estimat for budgetteringen af fremtidig residualindkomst Derfor 

anvender vi til beregning af fremmedkapitalomkostningerne tilsvarende en skatteprocent på 30%.  

 

Endelig estimering af fremmedkapitalens afkastkrav 

Ud fra ovenstående gennemgang og estimering af de enkelte variable i fremmedkapitalens afkast-

krav, kan afkastkravet beregnes til følgende: 

rg = (3,404% + 2,0%) (1-30%)   = 3,78%  
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6.2.4 Driftens kapitalomkostninger - WACC 

I de foregående afsnit er samtlige variable til beregningen af WACC estimeret. Ejernes afkastkrav er 

estimeret til 8,15 %, investorernes afkastkrav til 6,84 % og egenkapitalandelen til 70 %. Herefter 

kan WACC beregnes som: 

WACC = 3,78%*0,3 + 8,15%*0,7 = 6,84% 

 

Der er usikkerhed behæftet ved udarbejdelsen af de estimerede variabler, hvorfor der i forbindelse 

med værdiansættelsen blive foretaget en følsomhedsanalyse. Denne kan bidrage til at belyse, hvor 

stor en betydning ændringer i de estimerede vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger har for 

værdiansættelsen, se afsnit 6.5. 

 

6.3 Værdiansættelse af Danisco 

Danisco vil som tidligere beskrevet blive værdiansat ud fra residulaindkomstmodellen, som er gen-

nemgået i afsnit 6.1. Værdiansættelsen bygges på den tidligere at udarbejde proforma opgørelse 

samt estimat af driftens kapitalomkostninger. Nedenstående tabel viser værdiansættelsen for Dani-

sco pr. 1. marts 2010. 
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Tabel 6.1 Værdiansættelse af Danisco 
Nuværende 

periode
Terminal-
periode

mio. kr. 2008/09 2009/10E 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2015/16E

DO 298        1.135     1.295     1.471     1.552     1.514     
NDA 17.141       16.438   16.892   17.538   18.240   18.999   19.986   
ROIC 1,78% 6,81% 7,52% 8,23% 8,34% 7,77%
Residualtinkmst fra driften (875)       11          140        271        304        214        
Diskonteringsfaktor 1,068     1,142     1,220     1,303     1,392     

PV af RI, beregnet (819)       9            114        208        218        
Nutidsværdi af RI (268)           

Terminalværdi 12.951   
Nutidsværdi af Terminalværdien 9.302         

Virksomhedsværdi 26.175       
Markedsværdi af NFF 5.397         
Værdi af egenkapitalen 20.778       

Værdi af minoriteter 9                
Værdi af egenkapitalen (moder) 20.768       

Antal aktier, tusind stk 47.693       
Kurs pr. aktie 435            

Markeds kurd pr. 1. marts 2010 381            
Kursdifference 55              

Budgetperiode

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Ud fra ovenstående værdiansættelsen af Danisco, kan det konkluderes, at Daniscos aktie pr. 1. marts 

er undervurderet. Forskellen i aktiekursen mellem markedet og værdiansættelsen medfører at Dani-

sco er en attraktiv investering.  Investorer rådes til at købe Danisco aktien, ud fra en forventning om 

at aktionærerne kan opnå en kursgevinst, hvis de køber til den nuværende markedsværdi. 

 

Årsagen til forskellen mellem den værdiansatte aktie kurs samt aktiekursen til markedsværdi, kan 

skyldes flere forhold. De væsentligste årsager er at investorer har undervurderet aktien eller at de 

udarbejdede budgetforudsætninger er for optimistiske.  Omstruktureringen af Danisco som følge af 

salget af sukker divisionen og ny ledelse kan være medvirkende til at investorer er afventende med 

at tillægge Danisco aktien for meget værdi, i frygt for at overvurdere aktien. Daniscos aktie er i pe-
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rioden 1. maj 2009 til 1. marts 2010 steget over 200%, dette kan give investor en vis skepsis om 

hvorvidt væksten kan fortsætte i fremtiden.  

 

Som nævnt kan en for optimistisk budgettering være årsagen til overvurdering af aktien, hvorfor der 

i det efterfølgende foretages en følsomhedsanalyse af værdiansættelsen. 

 

6.4 Følsomhedsanalyse 

Som tidligere nævnt vil der blive udarbejdet en følsomhedsanalyse, der har til formal at belyse på-

virkningen på Daniscos beregnede aktiekurs kurs, ved ændring i de underliggende estimater. De pa-

rametre der er anvendt som input til værdiansættelsen, er fastsat ud fra konklusioner fra den strategi-

ske analyse og regnskabsanalysen, ud fra hvad der vurderes at være mest sandsynligt.  Der vil altid 

være en risiko for at fremtiden ikke kommer til at se ud som den er budgetteret, da der er tale om 

usikre parametre, som ikke kan forudsige med 100% sikkerhed.  

 

Følsomhedsanalysen tager udgangspunkt i de variable der er forbundet med størst usikkerhed. Der 

er op til flere parametre der vil have en væsentlig indflydelse på den endelige aktie kurs. Det er, i 

denne opgave, valg at tage udgangspunkt i en analyse af følsomheden i WACC samt den konstante 

vækstrate i terminalperioden. En af årsagerne til anvendelse af denne metode er, at terminalleddet 

har en større betydning for den endelige værdiansættelse end den eksplicitte budgetperiode. Tabel 

6.2 er opbygget som en tovejs tabel, som viser ændringen i aktiekursen ved ændring af henholdsvis 

WACC og / eller den konstante vækstrate i terminalperioden, på + / - 0,2%-point. 

 

Tabel 6.2 Følsomhedsanalyse  

4,8% 5,0% 5,2% 5,4% 5,6%

6,44% 517 555 604 673 774

6,64% 451 476 509 551 610

6,84% 398 415 435 464 499

7,04% 354 366 380 397 419

7,24% 318 325 334 345 358

Terminalperiodens vækstrate

W
A

C
C

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Det ses af ovenstående tabel, at aktieværdien er forholdsvis meget følsom over for mindre udsving i 

både WACC samt den konstante vækstrate i terminalperioden. Det kan konstateres at aktiekursen er 

mere følsom over for ændringer i den konstante vækstrate i terminalperioden i forhold til WACC. 

Dette ses ved, at fastholdelse af den konstante vækst rate på 5,2% så svinger aktieværdien mellem 

334 og 604, hvor aktiekursen ved fastholdelse af WACC på 6,84 % kun svinger fra 398 til 499. In-

vestor kan anvende følsomhedsanalysen til at vurdere, hvilken udvikling der synes mest sandsynlig 

og den deraf afledte aktiekurs. 

 

Da udsving i aktiekursen ved ændringer af underliggende estimater er af væsentlig størrelse, kan det 

konkluderes, at det er vigtigt, at inputtene til værdiansættelsen er så korrekte som muligt. Følsomheds-

analysen illustrerer den risiko, der er forbundet med at investerer i aktien på baggrund af den udarbejde-

de værdiansættelse, og den forklarer samtidig hvorfor der ofte er forskel i aktieanalytikernes værdiesti-

mater. 

 

6.5 Del konklusion 
Daniscos aktie er værdiansat ud fra residualindkomstmodellen, hvor værdiansættelsen bygges på 

den tidligere udarbejde proforma opgørelse samt estimat af driftens kapitalomkostninger. Værdian-

sættelse af Daniscos aktie pr. 1. marts 2010, har resulteret i en vurdering af at aktien er undervurde-

ret med ca. 14% i forhold til markedskursen på aktien. Den udarbejdede følsomhedsanalyse viser at 

værdiansættelsen er særligt følsom over for ændringer i den konstante vækstrate, hvor en mindre æn-

dring heri vil medføre stor ændring i den estimerede kurs for Danisco.  

 

Den udarbejdede værdiansættelse anses for realistisk og det er vurderet at de anvendte input til værdi-

ansættelsen er baseret på den mest sandsynlige fremtidige udvikling for Danisco.  
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7. Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været at udarbejde en værdiansættelse af Danisco pr. 1. marts 2010. 

For at komme frem til værdiansættelsen er der foretaget en strategisk analyse samt en regnskabsanalyse 

af Danisco, der danner grundlag for budgetteringen der er input til selve værdiansættelsen. Værdiansæt-

telsen af Danisco sammenholdes med markedets aktiekurs pr. 1. marts 2010, for at konkludere, om inve-

stering i Danisco vil være attraktivt for den private investor.  

 

Det kan ud fra den strategiske analyse konkluderes at Danisco har en stærk enestående teknologiplat-

form, der sammen med en stærk ressourcebase gør selskabet i stand til at forbedre eller bibeholde 

deres markedsposition og giver samtidig mulighed for at udnytte vækstmuligheder. Daniscos kerne-

kompetencer består hovedsageligt i selskabets knowhow inden for branchen, der gør selskabet i 

stand til at udvikle nye konkurrencedygtige produkter samt at forbedre deres eksisterende produkt-

portefølje.  

 

Danisco er en global virksomhed, der er etableret på mange markeder, hvilket bidrager til spredning 

af omsætningen således at selskabet ikke er afhængigt af udviklingen på ét marked. Samtidig er Da-

nisco ikke afhængig af få kunder, hvilket medfører at omsætningen ikke er truet af udvikling af en-

kelte kunders ændrede efterspørgsel. 

 

Udviklingen i forbrugsvaner med fokus på sundhed har vist sig at være en styrke for Danisco, da det 

medfører øget efterspørgsel efter selskabets ingredienser med sundhedsfremmende egenskaber. Inte-

ressen for alternative energikilder, som følge af ønske om at mindske afhængigheden af olie, samt 

fastsatte krav til indholdet af bioethanol i benzin skaber fremtidige vækstmuligheder for blandt sel-

skabets enzymer til produktion af ethanol. 

 

Analysen af brancheforholdene har vist at branchen er præget af høj konkurrenceintensitet samt høj 

forhandlingskraft fra kunderne. Derimod er leverandørernes forhandlerstyrke lav og der er høje ad-

gangsbarriere. Dette medvirker til at der er mulighed for at Danisco kan skabe overnormale afkast 

hvis de formår at udnytte deres muligheder fuldt ud, og begrænse truslerne. 
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Den historiske regnskabsanalyse har vist at den negative udvikling i egenkapitalforrentningen, er en 

kombination af en faldende afkastningsgrad samt en faldende finansiel gearing. Faldet i finansielle 

gearing var at forvente, som følge af at Danisco har nedbragt deres finansielle forpligtigelser, med 

betalingen fra salget af sukker divisionen. Faldet i den finansielle gearing har medført at ROE nær-

mer sig værdien af ROIC. 

 

Faldet i afkastningsgraden stammer primært fra den negative udvikling i Daniscos overskudsgrad. 

Vækstanalysen har vist at det er Daniscos usædvanlige poster der primært har påvirket egenkapital-

forrentningen i negativet retning i det meste af analyseperioden. Specielt nedskrivning af goodwill 

samt værdiregulering af egenkapitalposter til resultatposter har haft indflydelse på udviklingen i de 

usædvanlige poster.  

 

Det kan konkluderes at den core overskudsgrad fra salg i perioden har ligget forholdsvis stabilt. Det-

te er positivt da den fremtidige budgettering af selskabet tager udgangspunkt i selskabets permanen-

te overskud. 

 

Analysen af selskabets risiko har vist at både risikoen fra driften samt den finansielle risiko er neu-

tral. Dette skyldes blandt andet at Danisco overordnet har formået at tilpasse omkostningerne til ud-

viklingen i omsætningen, specielt med fokus på omkostningsbesparelser. Samtidig er selskabet min-

dre afhængig af udviklingen i renten, særligt efter selskabet har nedbragt deres lån betydeligt. 

 

Budgetteringen tager udgangspunkt i et marked i vækst, hvor virksomheden samtidig formår at gennem-

føre omkostningsbesparelser samt effektiviseringer for at opnå en bedre lønsomhed. Der er budgetteret 

med en konstant vækstrate i terminalperioden på 5,2%, som følge af forventninger til at Daniscos 

kan opnå vækst i fremtiden. Den fremtidige udvikling forventes sandsynligt ud fra forventningerne 

til selskabet samt de nåede resultater i første halvår 2009/10. 

 

Danisco er værdiansat ud fra residualindkomstmodellen og de underliggende budgetforudsætninger 

resulterer i en aktiekurs på 435 pr. 1. marts 2010. Denne aktiekurs er højere end markedskursen 

hvorfor Danisco vurderes at være en attraktiv investering, og investor kan derfor anbefales til at in-

vester i Daniscos aktie. 
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Den udarbejdede følsomhedsanalyse viser at værdiansættelsen er særlig følsom overfor ændringer i 

den konstante vækstrate. Dette viser blot at hvor stor usikkerhed der er ved værdiansættelsens resul-

tat, men ændre ikke på den endelige konklusion. 
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Bilag 1  Daniscos nettoomsætning fordelt på geografiske segmenter 
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Kilde: Danisco Årsrapport 2008/09, side 88 
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Bilag 2   

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08** 2008/09**
Egenkapital primo 1. maj 11.612      11.953      12.408      12.644      12.259      
Ændringer som følge af ændret regnskabspraksis (101)          -            -            -            -            

Åretsresultat af fortsættende aktiviteter 506           439           653           742           108           
Åretsresultat af ophørende aktiviteter aktiviteter 695           125           405           509           -            

Kapitalforhøjelse -            10             1               6               -            
Betalt udbytte (323)          (330)          (328)          (361)          -356
Køb af egne aktier (300)          (52)            (123)          (542)          -            
Salg af egne aktier 1               -            87             30             -            
Dagsværdiregulering af Genencor 58             -            -            -            -            
Dagsværdiregulering henført til andel af Genencor, før overtagelse af majoriteten i selskabet -            (90)            -            -            -            
Egenkapitalværdibaseret aktieaflønning -            -            12             19             28
Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede- og associerede virksomheder (338)          124           (426)          (687)          527
Valutaafdækning af nettoinvesteringer i associerede virksomheder 146           -            -            6               -            
Skat af valutaafdækning af nettoinvesteringer i associerede virksomheder (44)            -            -            (2)             -            
Valutaafdækning af nettoinvesteringer i dattervirksomheder 0 (99)            10             -            -            
Skat af valutaafdækning af nettoinvesteringer i dattervirksomheder 0 28             (3)             -            -            
Sikring af fremtidige transaktioner, årets bevægelse (1)             352           (97)            (26)            -278
Realiseret sikring af fremtidige transaktioner overført til nettoomsætning (13)            1               -            (81)            -96
Aktuarmæssige gevinster og tab (2)             42             32             (14)            -89
Skat af egenkapitalbevægelser -            (111)          11             39             55
Øvrige egenkapitalreguleringer 57             16             2               (23)            -24

Egenkapital ultimo, 30. april 11.953      12.408      12.644      12.259      12.134      

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08** 2008/09**
Egenkapital primo 1. maj 288          333          318          305          283          
Ændringer som følge af ændret regnskabspraksis -           -           -           -           -           

Åretsresultat af fortsættende aktiviteter 21            45            13            28            23            
Åretsresultat af ophørende aktiviteter aktiviteter 29            13            8              20            (59)           

Betalt udbytte (32)           (73)           (32)           (61)           (27)           
Tilgang nye aktiviteter 34            -           -           -           -           
Salg af aktivitet -           -           -           (9)             (243)         
Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede- og associerede virksomheder (3)             3              (2)             -           7              
Øvrige egenkapitalreguleringer (4)             (3)             -           -           22            

Egenkapital ultimo, 30. april 333          318          305          283          6              

Officiel Egenkapitalopgørelse, excl. Minoritetsinteresser

Officiel Egenkapitalopgørelse, Minoritetsinteresser
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Bilag 3    

Aktiver 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Immaterielle aktiver
Goodwill 9.336 9.346 7.777 7.368 7.538
Øvrige immaterielle aktiver 413 813 751 899 906
Immaterielle anlægsaktiver i alt 9.749 10.159 8.528 8.267 8.444
Materielle aktiver
Grunde og bygninger 1.881 1.905 1.849 1.599 1.930
Produktionsanlæg og maskiner 3.283 3.013 2.938 2.682 2.507
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 224 255 222 208 290
Forudbetalinger og anlæg under udførelse 239 360 374 443 629
Leasede anlæg og inventar 9 0 0 0 0
Materielle aktiver i alt 5.635 5.534 5.384 4.933 5.356
Finansielle aktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 0 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 25 8 7 6 0
Kapitalandele  i joint ventures 0 0 0 0 36
Andre kapitalandele og værdipapirer 67 103 79 23 21
Pensionsaktiver 42 77 84 65 58
Udskudte skatteaktiver 138 154 123 81 246
Tilgodehavender hos dattervirksomheder 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 112 353 197 215 551
Finansielle aktiver i alt 385 695 490 389 912
LANGFRISTEDE AKTIVET I ALT 15.769 16.388 14.402 13.589 14.712

Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 778 734 666 398 870
Varer under fremstilling 330 419 339 275 609
Færdig- og handelsvarer 2.479 2.377 2.060 1.915 1.514
Forudbetaling for varer 37 31 31 16 5
Varebeholdninger i alt 3.623 3.562 3.095 2.605 2.998
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg 2.031 2.171 1.900 2.083 2.268
Tilgodehavender hos dattervirksomheder 0 0 0 0 0
Tilgodehavender hos associrede virksomheder 7 0 0 0 0
Selskabsskat 0 95 167 37 195
Andre tilgodehavender 477 585 506 520 249
Periodeafgrænsningsposter 67 62 47 92 140
Tilgodehavender i alt 2.581 2.913 2.620 2.732 2.852
Likvidebeholdninger 434 263 214 312 320
KORTFRISTEDE AKTIVET I ALT 6.639 6.738 5.929 5.649 6.170
Tilgodehavender for ophørte aktiviteter 10.394 9.136 11.054 8.705 396
Aktiver i alt 32.802 32.262 31.385 27.943 21.278

Passiver
Egenkapital
Aktiekapital 994 978 979 979 954
Andre reserver -750 -372 -885 -1.673 -1.510
Overført resultat 11.709 11.802 12.550 12.953 12.690
Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 11.953 12.408 12.644 12.259 12.134
Minoritetsinteresser 333 318 305 283 6
Egenkapital i alt 12.286 12.726 12.949 12.542 12.140
Langsigtede Forpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter 179 173 155 137 30
Kreditinstitutter i øvrigt 5.162 4.808 5.398 4.249 3.661
Kapatiliserede leasingforpligtigelser 56 37 33 29 33
Anden gæld 43 122 73 48 29
Pensionsforpligtelser 381 408 391 327 131
Udskudt skat 1.160 1.164 1.151 1.116 819
Andre hensatte forpligtelser 238 342 278 119 141
Langsigtede Forpligtelser i alt 7.218 7.054 7.478 6.025 4.844
Kortsigtede forpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter 13 13 14 14 6
Kreditinstitutter i øvrigt 7.084 6.647 5.033 3.855 1.855
Kapatiliserede leasingforpligtigelser 5 3 3 3 2
Leverandørgæld 1.082 1.023 1.126 1.060 638
Gæld til dattervirksomheder 0 0 0 0 0
Selskabsskat 325 222 218 274 242
Anden gæld 1.881 1.549 1.522 1.365 1.395
Periodeafgrænsningsposter 37 69 34 68 5
Andre hensatte forpligtelser 93 103 97 172 151
Kortsigtede forpligtelser i alt 10.520 9.630 8.046 6.812 4.294
FORPLIGTELSER I ALT 17.738 16.684 15.525 12.837 9.138
Forpligtigelser for ophørende aktiviteter 2.778 2.852 2.911 2.564 0
Passiver i alt 32.802 32.262 31.385 27.943 21.278

Officiel balance - fortsættende aktiviteter
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Bilag 4   

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Nettoomsætning 9.866
Enablers 4.915 5.078 5.134 5.544
Sweetners 1.747 1.805 1.652 1.495
Cultures 1.644 1.682 1.779 1.917
Genencor 3.417 3.497 3.654 4.035
Flawours 1.555
Nettoomsætning total (Oms) 9.866 13.278 12.063 12.219 12.991
Produktionsomkostninger (PO) -5.911 -7.720 -6.937 -7.204 -7.783
Bruttoresultet (BR) 3.955 5.558 5.126 5.015 5.208
Forsknings- og udviklingsomkostninger -440 -815 -664 -661 -743
Distributions- og salgsomkostninger -1.592 -2.196 -2.044 -2.089 -2.301
Administrationsomkostninger -796 -1.158 -1.015 -936 -922
Andre driftindtægter 93 131 104 168 65
Andre driftomkostninger -42 -46 -75 -40 -59
Aktiebaseret afløning -127 -213 21 42 -15
Operationelt resultat før særlige poster (EBIT) 1.051 1.261 1.453 1.499 1.233
Særlige poster -193 -262 -167 -95 -738
Amotiseret goodwill 0 0 0 0 0
Operationelt resultat 858 999 1.286 1.404 495
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 0 0 0
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 45 0 0 0 -46
Indtægter af andre kapitalandele og værdipapirer 0 0 0 0 0
Finansielle indtægter 322 448 401 611 1.062
Finansielle omkostninger -511 -763 -731 -812 -1.130
Resultat før skat 714 684 956 1.203 381
Skat af årets resultat -187 -200 -290 -433 -250
Regulering af skat for tidligere år 0 0 0 0 0
Åretsresultat af fortsættende aktiviteter 527 484 666 770 131
Årets resultat af ophørende aktiviteter 0 0 0 0 0
Årets resultat 527 484 666 770 131

Fordeling af årets resultat
Moderselskabets aktionærer 506 439 653 742 108
Minioritetsinteresser 21 45 13 28 23
Årets resultat 527 484 666 770 131

Officiel resultatopgørelse - fortsættende aktiviteter
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Bilag 5  Notat vedr. opsplitning af den officielle resultatopgørelse 

 

Opsplitningen af selskabets resultatopgørelse i fortsættende og ophørende aktiviteter har taget ud-

gangspunkt i segmentoplysningerne fra årsregnskaberne. Der har været følgende bemærkninger. 

 

Nettoomsætning: Fordelt ud fra segmentoplysninger. Flawours er ikke udskilt i 2004/05 samt 

2005/06 pga. manglende oplysninger. 

 

Produktionsomkostninger.: Fordelt ud fra segmentoplysninger. 

 

F&U, samt øvrige ”kapacitetsomkostninger”: Disse omkostninger er fordelt ud fra en separat  forde-

lingsnøgle. Denne er beregnet ud fra segmentoplysningerne der fordeler størstedelen af omkostnin-

gerne mellem ingredienser og sukker. Fordelingsnøglen er beregnet ud fra forholdet mellem de om-

kostninger der er fordelt mellem ingredienser og sukker. Omkostninger der ikke er allokeret er til-

lagt de fortsættende aktiviteter. 

 

Afskrivninger: Disse omkostninger er fordelt ud fra en separat fordelingsnøgle. Denne er beregnet 

ud fra segmentoplysningerne, der fordeler størstedelen af afskrivningerne mellem ingredienser og 

sukker. Fordelingsnøglen er beregnet ud fra forholdet mellem de afskrivninger der er fordelt mellem 

ingredienser og sukker og der tages ikke højde til de omkostninger der ikke er allokeret, da de er 

vurderet uvæsentlige. 

 

Særlige Poster: Fordelt ud fra segmentoplysninger. 

 

Indtægter af kapitalandele: Vedr. hovedsageligt Genencor jf. note hvorfor omkostningen er allokeret 

til fortsættende aktiviteter 

 

NFO: Disse omkostninger er fordelt ud fra en separat fordelingsnøgle. Opdelingen tager udgangs-

punkt i noten til NFO vedr. 2007/08 ud fra regnskabet for 2008/09 samt 2007/08. Der er ud fra dette 

beregnet en fordelingsnøgle der anvendes på de øvrige regnskabsår. 
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Skat: Skatteomkostningen er fordelt ud fra den beregnede effektive skattesats for det pågældende 

regnskabsår. Denne er derefter ganget med det beregnede resultat før skat for henholdsvis fortsæt-

tende og ophørende aktiviteter. Derved ændres der ikke på den effektive skatteprocent for de enkelte 

regnskabsår. 

 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

F&U mv. 78% 83% 82% 100% 100%

Afskrivninger 55% 63% 65% 100% 100%

Finansielle indtægter 93% 93% 93% 100% 100%
Finansielle udfifter 78% 78% 78% 100% 100%

Skat 26% 29% 30% 100% 100%

Fordelingsnøgler til fordeling af resultatopgørelsen
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Bilag 6  Notat vedr. opsplitning af den officielle balance 

 

Generelt aktiver & passiver: Det har ikke været muligt at udskille Flavours divisionen for 2003/04, 

2004/05 eller 2005/06, grundet manglende segmentoplysninger. 

 

Generelt aktiver: Det er valgt at "ikke allokerede omkostninger" skal allokeres til fortsættende akti-

viteter, disse udgør en ikke væsentlig del. 

 

Goodwill: Goodwill er fordelt ud fra segmentoplysningerne, der har ingen ændringer været hertil. 

 

Aktiver 2003/04 - 2006/07: Ud fra segmentoplysningerne er der beregnet nøgletal for hovedgrup-

perne langfristede samt kortfristede aktiver. Denne fordelingsnøgle er anvendt til opdeling af akti-

verne i fortsættende og ophørende aktiviteter.  

 

Aktiver 2007/08: Beregnet ud fra oplyste proformaværdier.   

 

Generelt passiver: Det er valgt at "ikke allokerede omkostninger" skal allokeres til både fortsættende 

og ophørende aktiviteter, da de udgør en væsentlig del. Fordelingen er baseret på fordelingen for 

regnskabsåret 2007/08 

 

Passiver 2003/04 - 2006/07: Ud fra segmentoplysningerne er der beregnet nøgletal for hovedgrup-

perne langfristede samt kortfristede forpligtigelser. Denne fordelingsnøgle er anvendt til opdeling af 

passiverne. 

 

Passiver 2007/08: Beregnet ud fra oplyste proformaværdier. 
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Bilag 7   

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Egenkapital primo 3.499     4.360     5.896     4.326     6.335     12.259   

Transaktioner med ejere
Kapitalindskud -        -        5           0           3           -        
Betalt udbytte (95)        (121)      (163)      (114)      (181)      (356)      
Køb af egne aktier (109)      (113)      (26)        (43)        (272)      -        
Salg af egne aktier -        0           -        30         15         -        
Egenkapitalbaserede aktieafløning -        -        -        4           10         28         
Nettodividende i alt -204 -234 -183 -122 -425 -328

Totalindkomst: 
Åretsresultat af fortsættende aktiviteter 423        506        439        653        742        108        
Åretsresultat af ophørende aktiviteter aktiviteter
Korrektioner til årets resultat (5)          (38)        -        -        -        -        

Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede- og associerede virksomheder (92)        (127)      61         (149)      (344)      527        
Valutaafdækning af nettoinvesteringer i associerede virksomheder, efter skat 25         38         -        -        2           -        
Valutaafdækning af nettoinvesteringer i dattervirksomheder, efter skat -        -        (35)        2           -        -        
Dagsværdiregulering af Genencor & Dagsværdiregulering henført til andel af 
Genencor, før overtagelse af majoriteten i selskabet -        22         (44)        -        -        -        
Sikring af fremtidige transaktioner, årets bevægelse 4           (0)          174        (34)        (13)        (278)      
Realiseret sikring af fremtidige transaktioner overført til nettoomsætning (1)          (5)          0           -        (41)        (96)        
Aktuarmæssige gevinster og tab -        (1)          21         11         (7)          (89)        
Skat af egenkapitalbevægelser -        -        (55)        4           20         55         
Øvrige egenkapitalreguleringer 33         21         8           1           (12)        (24)        
Totalindkomst 388 417 569 489 347 203

Egenkapital ultimo 3.683 4.543 6.281 4.693 6.257 12.134

Kontrol EK Ultimo, jf. BS, eskl minioriteter 0 0 0 0 0 0

Kontrol Totalindkomst til resultatopgørelse 0 0 0 0 0 0

Fordelingsnøgle til EK: 31,7% 38,0% 50,6% 37,1% 51,0% 100,0%

EK jf. BS, eksklusiv min 3.683 4.543 6.281 4.693 6.257 12.134
MIN jf. BS 91 127 161 113 144 6
EK total 3.774 4.670 6.442 4.806 6.401 12.140

OVERFØRES TIL REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE
Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede- og associerede virksomheder, efter 
skat -92 -127 61 -149 -344 527
Valutaafdækning  af nettoinvesteringer i tilknyttede og associerede virksomheder, 
efter skat 25 38 -35 2 2 0
Sikring af fremtidige transaktioner, årets bevægelse 3 -5 174 -34 -54 -374
Øvrige  egenkapitalbevægelser 28 5 -71 16 1 -58

Reformuleret Egenkapitalopgørelse
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Bilag 8 

Driftsaktiver 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Goodwill 9.336 9.346 7.777 7.368 7.538
Øvrige immaterielle aktiver 413 813 751 899 906
Grunde og bygninger 1.881 1.905 1.849 1.599 1.930
Produktionsanlæg og maskiner 3.283 3.013 2.938 2.682 2.507
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 224 255 222 208 290
Forudbetalinger og anlæg under udførelse 239 360 374 443 629
Leasede anlæg og inventar 9 0 0 0 0
Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 0 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 25 8 7 6 0
Kapitalandele  i joint ventures 0 0 0 0 36
Andre kapitalandele og værdipapirer 67 103 79 23 21
Pensionsaktiver 42 77 84 65 58
Udskudte skatteaktiver 138 154 123 81 246
Tilgodehavender hos dattervirksomheder 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 112 353 197 215 551
Varebeholdninger 3.586 3.531 3.064 2.589 2.993
Forudbetaling for varer 37 31 31 16 5
Tilgodehavender fra salg 2.031 2.171 1.900 2.083 2.268
Tilgodehavender hos dattervirksomheder 0 0 0 0 0
Tilgodehavender hos associrede virksomheder 7 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 477 585 506 520 249
Periodeafgrænsningsposter 67 62 47 92 140
Tilgodehavender for ophørte aktiviteter 0 0 0 0 396
Driftslikviditet 99 133 121 122 130
Driftaktiver i alt 22.072 22.900 20.070 19.011 20.893

Dfiftsforpligtelser
Pensionsforpligtelser 381 408 391 327 131
Udskudt skat 1.160 1.164 1.151 1.116 819
Andre hensatte forpligtelser, langfristet 238 342 278 119 141
Anden gæld, langfristet 43 122 73 48 29
Leverandørgæld 1.082 1.023 1.126 1.060 638
Selskabsskat 325 127 51 237 47
Periodeafgrænsningsposter 37 69 34 68 5
Andre hensatte forpligtelser, kortfristet 93 103 97 172 151
Anden gæld, kortfristet 1.881 1.549 1.522 1.365 1.395
Dfiftsforpligtelser i alt 5.239 4.907 4.721 4.512 3.356

Netto driftsaktiver 16.834 17.993 15.349 14.499 17.537

Finansielle forpligtigelser
Gæld til realkreditinstitutter, langfristet 179 173 155 137 30
Gæld til realkreditinstitutter, kortfristet 13 13 14 14 6
Kreditinstitutter i øvrigt, langfristet 5.162 4.808 5.398 4.249 3.661
Kreditinstitutter i øvrigt, kortfristet 7.084 6.647 5.033 3.855 1.855
Kapatiliserede leasingforpligtigelser 61 41 36 32 35
Mellemtotal 12.499 11.681 10.636 8.288 5.587

0 0 0 0 0
Likvidebeholdninger -336 -130 -94 -190 -190
Nettofinansielle forpligtigelser 12.164 11.551 10.542 8.098 5.397
Minoritetsinteresser 127 161 113 144 6
Egenkapital 4.543 6.281 4.693 6.257 12.134

Reformuleret balance

  



Kandidatafhandling 2008   Danisco A/S 
 

Page 104 of 111 

Bilag 9 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Nettoomsætning 9.866 0 0 0 0
Enablers 0 4.915 5.078 5.134 5.544
Sweetners 0 1.747 1.805 1.652 1.495
Cultures 0 1.644 1.682 1.779 1.917
Genencor 0 3.417 3.497 3.654 4.035
Flawours 0 1.555 0 0 0
Nettoomsætning (Oms) 9.866 13.278 12.063 12.219 12.991
Produktionsomkostninger (PO) -5.491 -7.185 -6.430 -6.720 -7.324
Bruttoresultet (BR) 4.375 6.093 5.633 5.499 5.667
Forsknings- og udviklingsomkostninger -416 -757 -624 -617 -701
Distributions- og salgsomkostninger -1.558 -2.127 -1.975 -2.004 -2.174
Administrationsomkostninger -741 -1.101 -956 -867 -854
Afskrivninger -536 -710 -677 -693 -698
Nedskrivninger 0 0 0 -63 -632
Amotiseret goodwill 0 0 0 0 0
Driftoverskud fra salg før skat 1.124 1.397 1.402 1.255 608
Skattefordel på gæld (beregnet) -323 -416 -415 -450 -295
Driftoverskud fra salg efter skat 801 981 987 805 313

Andre driftsindtægter 93 123 104 168 65
Andre driftsomkostninger -42 -46 -74 -29 -57
Aktiebaseret afflønning -127 -213 21 42 -15
Omstruktureringsomkostninger -190 -322 -167 -48 -106
Resultat af andre kapitalandele og værdipapirer 4 8 36 0 0
Særlige poster 0 0 0 0 0
Renteindtægt, andre tilgodehavender 17 17 29 38 29
Kursgevinst/tab, valuta 45 65 52 13 -27
Andet drift overskud, før skat -201 -368 1 184 -111
Skat på andet driftoverskud (beregnet) 60 103 0 -46 28

-140 -265 1 138 -83

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder, efter skat 45 0 0 0 -46
Gevinst ved salg af virksomheder, efter skat 0 60 0 16 0
Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede- og associerede 
virksomheder, efter skat -127 61 -149 -344 527
Valutaafdækning  af nettoinvesteringer i tilknyttede og associerede 
virksomheder, efter skat 38 -35 2 2 0
Sikring af fremtidige transaktioner, årets bevægelse -5 174 -34 -54 -374
Øvrige  egenkapitalbevægelser 5 -71 16 1 -58
Andet drift overskud, efter skat -185 -75 -163 -241 -34
Totalindkomst fra driften 616 906 824 564 279

Netto finansielle poster
Finansielle indtægter 24 24 30 109 213
Finansielle omkostninger -279 -430 -477 -361 -283
Skatteeffekt (beregnet) 76 114 125 63 18
Netto finansielle omkostninger, efter skat -178 -292 -322 -189 -53

Koncern resultat 438 614 502 375 226
Minioritetsaktionærernes andel af resultatet 21 45 13 28 23
TOTALINDKOMST 417 569 489 347 203

Reformuleret resultatopgørelse
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Bilag 10  DuPont - modellen 

 

Egenkapitalforrentning
(ROE)

Afkastningsgrad
(ROIC)

Overskudsgrad
(OG)

Aktivernes 
omsætningshastighed

(AOH)

Finansiel gearing

 
Kilde: O. Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, 3. udgave side 255 (niveau 1 & 2) 

samt egen tilvirkning 
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Bilag 11 

Basisår
2004/05 2005/06 2006/07' 2007/08 2008/09

Core Driftoverskud (CoreDO)
Nettoomsætning 9.866 0 0 0 0
Enablers 0 4.915 103           104           113           
Sweetners 0 1.747 103           95             86             
Cultures 0 1.644 102           108           117           
Genencor 0 3.417 102           107           118           
Flawours 0 1.555 0 0 0
Nettoomsætning (Oms) 9.866 135            122            124            132            
Produktionsomkostninger (PO) -5.491 131 117 122 133
Bruttoresultet (BR) 4.375 139 129 126 130
Forsknings- og udviklingsomkostninger -416 182 150 148 168
Distributions- og salgsomkostninger -1.558 137 127 129 140
Administrationsomkostninger -741 149 129 117 115
Afskrivninger -536 132 126 129 130
Core Driftoverskud fra salg, før skat 1.124 124 125 117 110
Skattefordel på gæld (beregnet) -323 129 128 144 140
Core Driftoverskud fra salg, efter skat 801 123 123 106 98

Core Andet Driftoverskud (CoreDOAndet)
Andre driftsindtægter 93 132 112 180 70
Andre driftsomkostninger -42 108 175 69 135
Aktiebaseret afflønning -127 168 -17 -33 12
Resultat af andre kapitalandele og værdipapirer 4 225 970 0 0
Renteindtægt, andre tilgodehavender 17 100 172 228 174
Core Andet drift overskud, før skat -56 199 -209 -394 -40
Skat på Core Andet Driftoverskud (beregnet) 17 186 -195 -328 -33
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder, efter skat 45 0 0 0 -102
Core Andet drift overskud, efter skat 6 -1.322 1.383 2.717 -488

Trendanalyse Resultatopgørelse (Reformuleret P&L CORE)
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Bilag 11 - fortsat 

BALANCE Basisår
Driftsaktiver 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Goodwill 9.336 100 83 79 81
Øvrige immaterielle aktiver 413 197 182 218 219
Grunde og bygninger 1.881 101 98 85 103
Produktionsanlæg og maskiner 3.283 92 90 82 76
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 224 114 99 93 130
Forudbetalinger og anlæg under udførelse 239 151 157 186 264
Leasede anlæg og inventar 9 0 0 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 25 31 30 22 0
Kapitalandele  i joint ventures 0 0 0 0 36
Andre kapitalandele og værdipapirer 67 153 117 34 31
Pensionsaktiver 42 182 197 152 137
Udskudte skatteaktiver 138 111 89 59 178
Andre tilgodehavender 112 315 176 191 491
Varebeholdninger 3.586 98 85 72 83
Forudbetaling for varer 37 85 84 44 14
Tilgodehavender fra salg 2.031 107 94 103 112
Tilgodehavender hos associrede virksomheder 7 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 477 123 106 109 52
Periodeafgrænsningsposter 67 92 69 136 208
Driftslikviditet 99 135 122 124 132
Driftaktiver i alt 22.072 104 91 86 93

Dfiftsforpligtelser
Pensionsforpligtelser 381 107 103 86 34
Udskudt skat 1.160 100 99 96 71
Andre hensatte forpligtelser, langfristet 238 144 116 50 59
Anden gæld, langfristet 43 285 169 112 68
Leverandørgæld 1.082 94 104 98 59
Selskabsskat 325 39 16 73 14
Periodeafgrænsningsposter 37 188 92 185 14
Andre hensatte forpligtelser, kortfristet 93 111 104 186 163
Anden gæld, kortfristet 1.881 82 81 73 74
Dfiftsforpligtelser i alt 5.239 94 90 86 64
Kerne Netto driftsaktiver 16.834 107 91 86 102

Ikke-kernedriftsaktiver
Tilgodehavender for ophørte aktiviteter 0 0 0 0 396

0 0 0 0 396
Netto driftsaktiver 16.834 107 91 86 498

Finansielle forpligtigelser
Gæld til realkreditinstitutter, langfristet 179 97 86 77 17
Gæld til realkreditinstitutter, kortfristet 13 101 106 111 47
Kreditinstitutter i øvrigt, langfristet 5.162 93 105 82 71
Kreditinstitutter i øvrigt, kortfristet 7.084 94 71 54 26
Kapatiliserede leasingforpligtigelser 61 67 59 53 57
Mellemtotal 12.499 93 85 66 45
Likvidebeholdninger -336 39 28 57 57
Nettofinansielle forpligtigelser 12.164 95 87 67 44
Minoritetsinteresser 127 127 89 114 5
Egenkapital 4.543 138 103 138 267

Trendanalyse Balance
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Bilag 12 

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07' 2007/08 2008/09
Core Driftoverskud (CoreDO)
Nettoomsætning 8.645 9.866 0 0 0 0
Enablers 0 0 4.915 5.078 5.134 5.544
Sweetners 0 0 1.747 1.805 1.652 1.495
Cultures 0 0 1.644 1.682 1.779 1.917
Genencor 0 0 3.417 3.497 3.654 4.035
Flawours 0 0 1.555 0 0 0
Nettoomsætning (Oms) 8.645 9.866 13.278 12.063 12.219 12.991
Produktionsomkostninger (PO) -4.857 -5.491 -7.185 -6.430 -6.720 -7.324
Bruttoresultet (BR) 3.788 4.375 6.093 5.633 5.499 5.667
Forsknings- og udviklingsomkostninger -352 -416 -757 -624 -617 -701
Distributions- og salgsomkostninger -1.277 -1.558 -2.127 -1.975 -2.004 -2.174
Administrationsomkostninger -672 -741 -1.101 -956 -867 -854
Afskrivninger -457 -536 -710 -677 -693 -698
Amotiseret goodwill -281 0 0 0 0 0
Core Driftoverskud fra salg, før skat 749 1.124 1.397 1.402 1.318 1.240
Skattefordel på gæld (beregnet) -285 -323 -416 -415 -466 -453
Core Driftoverskud fra salg, efter skat 464 801 981 987 852 787

Core Andet Driftoverskud (CoreDOAndet)
Andre driftsindtægter 86 93 123 104 168 65
Andre driftsomkostninger -44 -42 -46 -74 -29 -57
Aktiebaseret afflønning -30 -127 -213 21 42 -15
Resultat af andre kapitalandele og værdipapirer 17 4 8 36 0 0
Renteindtægt, andre tilgodehavender 24 17 17 29 38 29
Core Andet drift overskud, før skat 53 -56 -111 116 219 22
Skat på Core Andet Driftoverskud (beregnet) -16 17 31 -33 -55 -6
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder, efter skat 50 45 0 0 0 -46
Core Andet drift overskud, efter skat 87 6 -80 84 164 -30

Usædvanelige poster (Transitoriske poster)
Nedskrivninger 0 0 0 0 -63 -632
Omstruktureringsomkostninger 0 -190 -322 -167 -48 -106
Kursgevinst/tab, valuta 16 45 65 52 13 -27
Særlige poster 0 0 0 0 0 0
Usædvanelige poster, før skat 16 -145 -257 -115 -98 -765
Skat på Usædvanelige poster (beregnet) -5 43 72 32 25 191
Gevinst ved salg af virksomheder, efter skat 50 0 60 0 16 0
Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede- og associerede 
virksomheder, efter skat -92 -127 61 -149 -344 527
Valutaafdækning  af nettoinvesteringer i tilknyttede og associerede 
virksomheder, efter skat 25 38 -35 2 2 0
Sikring af fremtidige transaktioner, årets bevægelse 3 -5 174 -34 -54 -374
Øvrige  egenkapitalbevægelser 28 5 -71 16 1 -58
Usædvanelige poster, efter skat 26 -191 5 -247 -452 -479
Totalindkomst fra driften 577 616 906 824 564 279

Core Netto finansielle poster
Core Finansielle indtægter 9 24 24 30 109 213
Core Finansielle omkostninger -259 -279 -430 -477 -361 -283
Core Netto finansielle poster, før skat -249 -255 -406 -447 -252 -70
Skatteeffekt (beregnet) 75 76 114 125 63 18
Core Netto finansielle omkostninger, efter skat -174 -178 -292 -322 -189 -53

Koncern resultat 403 438 614 502 375 226
Minioritetsaktionærernes andel af resultatet 15 21 45 13 28 23
TOTALINDKOMST 388 417 569 489 347 203

Opdeling i permanente og usædvanelige poster
Reformuleret resultatopgørelse
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Bilag 13 Budgetforudsætninger 
Indeværende 

periode
Terminal-

periode
2008/09 2009/10E 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E

RESULTATOPGØRELSE
Salgsvækst

Enablers pct. 5.544                0% 2% 3% 3% 3% 3%
Sweetners pct. 1.495                -1% -1% 0% 1% 2% 2%
Cultures pct. 1.917                9% 9% 10% 10% 10% 8%
Genencor pct. 4.035                4% 6% 7% 7% 7% 7%

12.991             2,5% 4,0% 5,1% 5,3% 5,5% 5,2%

Produktionsomkostninger i pct af oms pct. -55% -54% -54% -53% -53% -54%

CORE bruttoavance pct. 45% 46% 46% 47% 47% 46%

Vækst i omkostninger i pct. af omsætning
Forsknings- og udviklingsomkostninger pct. -6% -6% -7% -8% -8% -8%
Distributions- og salgsomkostninger pct. -17% -17% -16% -15% -15% -15%
Administrationsomkostninger pct. -7% -7% -6% -6% -6% -6%
Af- og nedskrivninger pct. -5% -5% -5% -5% -5% -5%

CORE OG salg før skat i pct. 10% 11% 12% 13% 13% 12%

Effektiv skatteprocent pct. 30% 30% 30% 30% 30% 30%

CORE OG salg efter skat i pct. pct. 7% 8% 8% 9% 9% 8%

Usædvanelige poster
Andet driftoverskud efter skat pct. 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Usædvanelige poster efter skat kr. (700)                -                  -                  -                  -                  -                  

BALANCE
Arbejdskapital / salg index 0,234               0,235              0,230              0,225              0,220              0,215              0,215              
Langsigtet kerne NDA / Salg index 0,984               1,000              0,990              0,980              0,970              0,960              0,960              
1 / kerne AOH index 1,218               1,235              1,220              1,205              1,190              1,175              1,175              

Driftens kapitalomkostninger
Risikofri rente r f 3,40%
Beta β 0,95
Markeds risikopræmie 5,00%
Afkastkrav jf. CAPM r e 8,15%

Selskabsspecifikt risikotillæg r s 2,0%
selskabsskatteprocent t 30%
Finansielle forpligtigelsers afkastkrav r g 3,78%

Markedsværdi af egenkapitalen, mio. kr. V 0
E 70%

Markedsværdi af netto finansielle forpligtigelser, mio. kr. V 0
NFF 30%

Markedsværdi af virksomheden, mio. kr. V 0
NDA 100%

Egenkapitalomkostninger (afkastkrav jf. CAPM) r e 8,15%

Finansielle omkostninger efter skat r g 3,78%

Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger rWACC 6,84%

Budgetperiode
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Bilag 14 Proforma- opgørelse 
Indeværende 
periode

Terminal-
periode

2008/09 2009/10E 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning:

Enablers 5.544 5.544              5.655              5.825              5.999              6.179              6.365              
Sweetners 1.495 1.480              1.465              1.465              1.480              1.510              1.540              
Cultures 1.917 2.090              2.278              2.505              2.756              3.031              3.274              
Genencor 4.035 4.196              4.448              4.760              5.093              5.449              5.831              

Core Nettoomsætning i alt 12.991 13.310 13.846 14.555 15.328 16.169 17.009
2,5% 4,0% 5,1% 5,3% 5,5% 5,2%

CORE Produktionsomkostninger (7.324)             (7.320)             (7.477)             (7.860)             (8.124)             (8.570)             (9.185)             

CORE Bruttoresultat 5.667              5.989              6.369              6.695              7.204              7.600              7.824              
45% 46% 46% 47% 47% 46%

CORE Andre driftomkostninger
Forsknings- og udviklingsomkostninger (701)                (799)                (831)                (1.019)             (1.226)             (1.294)             (1.361)             
Distributions- og salgsomkostninger (2.174)             (2.263)             (2.354)             (2.329)             (2.299)             (2.425)             (2.551)             
Administrationsomkostninger (854)                (932)                (969)                (873)                (920)                (970)                (1.021)             
Af- og nedskrivninger (698)                (665)                (692)                (728)                (766)                (808)                (850)                

CORE andre driftomkostninger i alt -4.427 -4.658 -4.846 -4.949 -5.211 -5.498 -5.783

CORE driftoverskud fra salg før skat 1.240              1.331 1.523 1.747 1.993 2.102 2.041

CORE driftoverskud fra salg efter skat 932                 1.066              1.223              1.395              1.471              1.429              

CORE andre driftindtægter efter skat
Andet driftoverskud efter skat 67                   69                   73                   77                   81                   85                   
Særlige poster, efter skat (700)                -                  -                  -                  -                  -                  

Samlet driftoverskud 298                 1.135              1.295              1.471              1.552              1.514              
OG salg efter skat i pct. 2% 8% 9% 10% 10% 9%

BALANCE
Nettoarbejdskapital 3.549              3.128              3.185              3.275              3.372              3.476              3.657              
Langsigtet kerne NDA 13.592            13.310            13.707            14.264            14.868            15.523            16.329            
Kerne NDA 17.141            16.438            16.892            17.538            18.240            18.999            19.986            

Ikke-Kerne driftaktiver 396                 

NDA 17.537            

Netto finansielle forpligtigelser 5.397              

Minoritetsinteresser 6                     

Egenkapital 12.134            

Budgetperiode

 


